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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Gratis en onafhankelijk advies over 
woningisolatie en zonnepanelen

Energieloket
Iedere woensdag van 18.00 tot 20.00 uur 

in het Gemeentehuis Aalsmeer.
In samenwerking met Gemeente Aalsmeer.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

240.01.018 Adv Hemelvaart 94x50 WT • 103,5X50• fc

NU VOOR € 10.900,-

GEOPEND OP
HEMELVAART

VAN 10:00-17:00

prijs 
incl. m

ontag
e

GREEPLOZE KEUKEN 
MET 6 SIEMENS 

APPARATEN

COMPOSIET 
WERKBLAD VOOR 

DE PRIJS VAN 
KUNSTSTOF

Barendrecht / Etten-Leur  
Hoofddorp / Reeuwijk 

www.keukenmaxx.nl

&
De merkenwinkel van Nederland

www.bosse-elektro.nl

Jozefschool
Veel duurzame energie 

toegewenst met de 
zonnepanelen!

Goed gesprek over vergunningen en beleid!

Ambtenaren komen ‘stage 
lopen’ bij evenementen
Aalsmeer - Ietwat bot, maar be-
grijpelijk, was het antwoord op de 
laatste vraag tijdens het evenemen-
tenoverleg afgelopen woensdag 21 
mei in De Oude Veiling. De vraag 
kwam van de redactie van de Nieu-
we Meerbode en ging over de on-
begrijpelijke verhoging van de leges 
voor een vergunning. Het antwoord: 
“U bent eigenlijk niet uitgenodigd.” 
En dit was ook zo. Het bleek name-
lijk geen openbare bijeenkomst te 
zijn, maar een oriënterend gesprek 
tussen de gemeente en elf geno-
digde organisaties van evenemen-
ten. Burgemeester Jobke Vonk, die 
overigens na afl oop zei het gesprek 
heel verhelderend te hebben gevon-
den en blij was geen geluiden ge-
hoord te hebben van organisaties 
die per direct het bijltje er bij neer 
gooien, gaf wel antwoord op de-
ze ’brandende’ vraag. Voor de Juni-
or Pramenrace bijvoorbeeld zijn de 
kosten voor de leges gestegen van 
25,25 euro in 2010 tot 78,85 euro in 
2013 en zelfs 186,30 in 2014. En dan 
beweert de gemeente dat de kosten 
gelijk zijn gebleven?! De kosten voor 
de aanvraag van de benodigde ver-
gunning zijn inderdaad niet geste-
gen. Echter, alle bijkomende kosten 
voor veiligheid en handhaving die-
nen de verenigingen nu ook zelf te 
betalen. Deze werden tot voor de 
ambtelijke samenwerking niet in re-
kening gebracht, werden dus ’ge-
schonken’ door de gemeente. 

“Het komt wel goed”
Waarschijnlijk de meest uitgespro-
ken zin bij een en dit gesprek over 
vergunningen en evenementen: 
“Het komt wel goed.” En zelfs daar 
hebben Aalsmeerders een passen-
de uitdrukking bij. Gehoord na af-
loop van de bijeenkomst met ter 
afsluiting een gezamenlijk drank-
je: “We doen een borrel, we doen 

een plas en alles is zoals het was.” 
Hopelijk wel, want de vele en leu-
ke evenementen wil niemand kwijt. 
Wat wel duidelijk werd deze avond: 
Graag meer erkenning en waarde-
ring voor alle organisaties van de-
ze evenementen van de gemeente 
en meer interesse voor en inzicht in 
Aalsmeerse evenementen door de 
ambtenaren van de samenwerken-
de Amstelveen-Aalsmeer organisa-
tie. Pijnpunten naast de gestegen 
kosten, “de gemeente zou juist mee 
moeten betalen aan al deze visite-
kaartjes”, zijn vooral het lange tra-
ject dat doorlopen moet worden om 
de benodigde vergunning te krijgen, 
“de spontaniteit gaat er van af”, met 
hierbij een enorme papieren romp-
slomp (van vier A4-tjes naar elf A4-
tjes invullen) en het feit dat de amb-
tenaren op de betreffende afde-
ling niets weten over evenementen 
en locaties in Aalsmeer: “Kennis en 
kunde nul komma nul.” Wat de vei-
ligheid betreft vindt een groot aan-
tal organisaties dat een soort over-
kill is ontstaan. “Jullie slaan door. 
Verkeersregelaars bij de intocht van 
Sinterklaas?!” Overigens krijgt deze 
organisatie voor dit kinderfeest de 
burgerzaal gratis tot haar beschik-
king. Dit is door het college na de 
publicatie in deze krant nagenoeg 
direct rechtgezet. Nog een vorm 
van overkill: “Een vervoersplan ma-
ken voor de pramenrace? Het is een 
evenement op het water.” 

Eenvoudiger
De ambtenaren van de Amstelveen-
Aalsmeer organisatie wezen er op 
dat op landelijk niveau de regels 
voor evenementen aangescherpt 
zijn, maar gaven toe nog weinig van 
Aalsmeer en haar evenementen te 
weten. “Jullie zijn vast geschrok-
ken van de vele evenementen die in 
Aalsmeer georganiseerd worden“, 

werd vanuit de zaal geroepen. Maar, 
ze hebben het beloofd: Ze komen 
stage lopen om kennis en ervaring 
op te doen en meer betrokken te ra-
ken! Verder gaat gekeken worden of 
de aanvraag van de vergunning iet-
wat eenvoudiger gemaakt kan wor-
den, bijvoorbeeld door een raam-
werk vergunning (voor meerdere 
jaren) af te geven voor een ‘stan-
daard’ evenement. Nog in de kin-
derschoenen staat de zogenaam-
de Digitale Evenementen Assistent 
waarin alle gegevens opgeslagen 
worden en deze met een druk op de 
knop bij een aanvraag van de ver-
gunning er bij gepakt kunnen wor-
den. Zolang deze er nog niet is, kan 
een archiefkast met de nu ingevul-
de A4-tjes van alle evenementen 
ook als leidraad dienen voor het vol-
gende jaar. 

Betere communicatie
En beide ‘partijen’ gaan voor een 
betere, onderlinge communicatie. 
Niet iedere keer een ander persoon 
aan de telefoon, waardoor het eve-
nement weer uitgelegd moet wor-
den, maar contact met 1 persoon, 
telefonisch of via een gesprek, zoals 
het was in Aalsmeer: “Gewoon elk 
jaar weer Pietje kunnen bellen.” De 
avond, waar de ambtenaren even de 
evenementenbril hebben opgezet 
en de organisaties hun ongenoe-
gen hebben mogen uiten, is door 
alle aanwezigen als positief erva-
ren. Een goede basis is gelegd om 
met elkaars wijsheid en regels het 
gezellig en feestelijk te houden in 
Aalsmeer. De ambtenaren zijn zelfs 
uitgenodigd om evenementen te ko-
men bezoeken. Voor Plaspop kregen 
ze spontaan woensdagavond vrij-
kaartjes aangeboden… “Het komt 
wel goed.” 

Door Jacqueline Kristelijn

Historische dorpswandeling 
in het Centrum zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 31 mei wordt in het Centrum 
weer een historische dorpswan-
deling gehouden. De gids van de-
ze wandeling, een initiatief van de 
VVV Aalsmeer, is oud-burgemees-
ter Joost Hoffscholte. Hij leidt de 
deelnemers langs bekende en min-
der bekende bezienswaardigheden 
en historische plaatsen in de oude 
dorpskern en vertelt over de histo-
rie, maar zal zeker ook enkele op-

merkelijke anekdotes aanhalen. De 
wandeling start om 11.00 uur bij het 
VVV-agentschap in het Boekhuis in 
de Zijdstraat 12 en eindigt onge-
veer vijf kwartier later op het Mo-
lenplein. Deelname kost 3,50 eu-
ro, dit is inclusief de toegang voor 
Korenmolen de Leeuw, die deelne-
mers aan het einde zelf kunnen be-
zoeken. Reserveren wordt aangera-
den, per wandeling kunnen maxi-
maal 15 personen deelnemen. De 

historische dorpswandelingen vin-
den net als vorig jaar plaats op el-
ke laatste zaterdag van de maand, 
van mei tot en met september. De 
gidsen vullen de wandeling elk op 
hun eigen manier in, waardoor het 
nooit precies hetzelfde is. Geregeld 
worden historische gebouwen, zoals 
de Dorpskerk, ook van binnen beke-
ken. Op die manier is elke wande-
ling weer een ontdekkingstocht met 
verrassende verhalen.

Gemeentehuis 
Gesloten 

op donderdaG 29 
en vrijdaG 30 mei

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900           ✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@mEERboDE.NL

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

Kudelstaart - In de nacht van vrij-
dag 23 op zaterdag 24 mei is in-
gebroken in een woning aan de 
Bilderdammerweg. Er zijn geen 
braaksporen aangetroffen, moge-

lijk hebben de bewoners de schuif-
pui niet goed afgesloten. Zater-
dag overdag hebben kinderen in 
de nabij gelegen Rastraat een tas 
met inhoud uit het water gevist. Er 

Inbraak huis, tas uit water gevist

Hennepkwekerij 
op zolder
Aalsmeer - Op donderdag 22 
mei heeft de politie rond vier 
uur in de middag een inval ge-
daan in een woning in de Hen-
drikstraat. Het vermoeden be-
stond dat de bewoner een hen-
nepkwekerij had opgezet. Op 
de zolder troffen agenten 105 
planten aan inclusief alle beno-
digde verlichting. De hennep is 
evenals de apparatuur vernie-
tigd. De eigenaar, een 44-jari-
ge man uit Aalsmeer, zal zich 
bij de rechter moeten verant-
woorden.

Niet gebaat bij 
reanimatie
Aalsmeer - Op woensdag 21 
mei zijn poliltie, brandweer, 
ambulancedienst en het reani-
matieteam rond half elf in de 
avond naar de Machineweg 
gesneld na een melding over 
een onwel geworden persoon. 
Ondanks dat snel hulp gebo-
den kon worden, heeft de re-
animatie geen baat gehad bij 
de 46-jarige inwoner. Hij is he-
laas overleden.

Botsing met 
hond
Aalsmeer - Op vrijdag 23 mei 
om half twaalf in de avond is op 
de Aalsmeerderweg een hond 
aangereden door een auto. Het 
Maltezer leeuwtje liep plots de 
weg op. De aankomende be-
stuurder kon het dier niet meer 
ontwijken. De dierenambulan-
ce is ter plaatse geweest. Na 
onderzoek is de hond naar het 
Dieren Medisch Centrum ge-
bracht. De eigenaar van de 
hond en de bestuurder van de 
auto gaan onderling de scha-
de regelen.

zaten sieraden in en papieren van 
de eigenaresse, de dochter van 
de bewoners van de woning aan 
de Bilderdammerweg. Er is een 
buurt- en een technisch onder-
zoek gehouden naar de exacte 
toedracht van de inbraak en het 
vinden van de tas.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMnuMMer 112
www.112.nl
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke nummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
GEBOORTEN
Elin Terpstra

HUWELIJKSAANGIFTEN
J.W. van den Tweel en M. van 
der Ree

‘Werven van 
vrijwilligers’

Amstelland - Dinsdagavond 3 ju-
ni organiseert de vrijwilligerscen-
trale Amstelland de workshop ‘Wer-
ven van vrijwilligers’. De bijeen-
komst vindt plaats van 19.30 tot 
22.00 op de Maalderij 38 in Amstel-
veen. Deelname is gratis. De work-
shop is interessant voor alle orga-
nisaties die werken met vrijwilligers 
of dit willen gaan doen. Tijdens de 
workshop wordt ingegaan op de 
vragen als: Wat voor soort vrijwilli-
gers passen er bij uw organisatie? 
Waar vindt u deze vrijwilligers? Hoe 
zorgt u dat ze blijven? Meld u snel 
aan. Er is maar beperkt plaats! Op-
gave via info@vrijwilligerscentrale-
amstelland.nl.

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 31 mei zul-
len de leden van Drumfanfare Me-
lomanie en HBV Target weer het 
oud papier op gaan halen. De lopers 
hopen natuurlijk weer op medewer-
king van alle inwoners. Graag het 
papier in tilbare dozen aan de rand 
van de weg plaatsen, daar waar de 
oud papier wagens komen kunnen. 
De volgende ophaalronde is op za-
terdag 28 juni.

Nationaal MS Fonds zoekt 
coördinator voor collecte
Aalsmeer - Het Nationaal MS 
Fonds zoekt in Kudelstaart een 
nieuwe coördinator voor de MS col-
lecte in november. Is het coördine-
ren van de collecte veel werk of in-
gewikkeld? “Welnee, dat valt enorm 
mee!”, zegt Pamela Zaat van het Na-
tionaal MS Fonds. “Als je van rege-
len en organiseren houdt, je soci-
aal betrokken bent en je een paar 
uur tijd hebt in november, dan kun 
je aan de slag!” De coördinator is 
het aanspreekpunt voor de collec-
tanten, bestelt de collectemateria-
len, maakt een wijkindeling, is ver-
antwoordelijk voor de administratie 
en het tellen van de collectebussen. 
De coördinator ontvangt een uitge-
breide handleiding en wordt van-
uit Maassluis ondersteund door Pa-
mela en Wouter van het Nationaal 
MS Fonds. De collecteweek is dit 
jaar van 17 tot en met 22 november. 
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor 

een beter leven voor mensen met 
MS. Het opgehaalde collectegeld 
wordt besteed aan onderzoek (voor 
een beter leven nu en een toekomst 
zonder MS), begeleiding en voor-
lichting. Kom in actie en neem con-
tact op met Pamela Zaat via 010-
5919839 of pamela@nationaalms-
fonds.nl. Kijk op www.nationaalms-
fonds.nl voor meer informatie.
Ook nieuwe collectanten zijn ook 
meer dan welkom!

Zangdienst in 
de Dorpskerk

Aalsmeer - Op zondagavond 1 ju-
ni is er weer een zangdienst in de 
Dorpskerk in de Kanaalstraat. Het 

belooft weer een mooie zangavond 
te worden met veel bekende liede-
ren die meegezongen mogen wor-
den. Op veler verzoek komt de man-
nenzanggroep Sion uit Katwijk me-
dewerking verlenen. Voorganger is 
dominee Sicco Zijlstra. Uiteraard is 
iedereen weer van harte welkom. 
De zangdienst begint om 18.30 uur.

Baan7 jongerendienst met 
Freek van Balen 
Aalsmeerderbrug – Zondag 1 ju-
ni is er om 19.00 uur een Baan7 jon-
gerendienst in de Levend Evangelie 
Gemeente. Eigentijds, afwisselend 
en met veel muziek. Freek van Balen 
zal tijdens de avond spreken over 
‘The Jesus Mission’. Je bent van har-
te welkom! Baan7 wordt gehouden 
aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerder-
brug. Freek van Balen is een gepas-
sioneerd spreker met een hart voor 
zending, jongeren en gezin. Hij heeft 
samen met zijn gezin een aantal jaar 
op de Filippijnen en in Roemenië 
gewoond. Op dit moment reist hij 

vanuit Aalsmeer de hele wereld over 
om te spreken voor grote en klei-
ne groepen. Samen met zijn vrouw 
is hij betrokken bij Jeugd met een 
Opdracht en Soul Survivor. Boven-
dien zijn ze oprichters van Baan7 en 
stichting Life-Impact. Baan7 is altijd 
elke eerste zondag van de maand. 
De avonden worden door honder-
den jongeren uit de wijde regio be-
zocht. De preek is begrijpelijk, ei-
gentijds en afgestemd op de jon-
gelui. Je bent van harte uitgenodigd 
om een avond mee te maken. Meer 
weten? Kijk dan op www.baan7.nl. 

Literaire avond in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 4 juni van 
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en 
ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee in de Oost-
Inn en ’s avonds wordt van 18.30 tot 
21.30 uur weer een literaire avond 
gehouden. 
Het boek ‘De kolonel krijgt nooit 
post’ van Gabriel García Márquez 
wordt besproken. De roman ver-
haalt over een tragikomische 75-ja-
rige kolonel, die de zware last moet 
torsen van armoede en een astmati-
sche vrouw. Zijn enige trots in de al-
gehele misère is zijn magere vecht-
haan met lange poten. Zijn vrouw 
zou de haan allang verkocht heb-
ben, ze wil in feite vooruit in het le-
ven en niet meer denken aan het 
verleden. Elke vrijdag gaat de kolo-

nel naar de haven om daar de post-
bode op te wachten. Hij hoopt dat 
zijn pensioen eindelijk wordt be-
taald. Maar hij krijgt iedere keer 
opnieuw te horen dat er geen post 
voor hem is. Belangstellenden zijn 
welkom in de Oost-Inn in de Mi-
kado in de Catharina-Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636, 
0297-345413 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Vermist:
- Rijsenhout, Grote Poellaan: Cyperse Poes. Gesteriliseerd.
- Kudelstaart, Eindhovenhof: Valkparkiet. Wit-geel. Gele kuif en oranje 

wangentjes.
- Rijsenhout, Blauwe Beugelstraat: Perzische kat van 9 jaar. Wit met bei-

ge. Draagt een zwart tuigje.

Gevonden:
- Romeijnstraat: Jong rood-witte kat. Draagt bandje van Dierenbescher-

ming.
- Oosteinderweg: Cyperse kat.
- Rietwijkeroordweg: Grijze kat.
- Linksbuiten: Zwarte poes.
- Lakenblekerstraat: Zwarte kat.
- Zijdstraat, Dorpsstraat: Jonge rood-witte kat.  

Waar is Loeki?
Rijsenhout - Als vermist opge-
geven door zijn baas is de Cyper-
se poes Loeki. Het dier wordt ver-
mist vanaf de Grote Poellaan in Rij-
senhout. Wie Loeki heeft gezien, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming afde-
ling Noord-Holland Zuid via 0297-
343618.

Opbrengst Anjercollecte 
meer dan 5.300 euro!
Aalsmeer - Dat cultuur leeft in 
Aalsmeer en Kudelstaart blijkt wel 
uit de prachtige opbrengst van de 
jaarlijkse Anjercollecte, die van 12 
tot en met 17 mei is gelopen. Dit 
jaar onder het motto: ‘Cultuur heeft 
het nodig!’ en dit is een waarheid als 
een koe nu vrijwel alle overheids-
subsidies zijn teruggebracht of he-
lemaal ingetrokken. De ruim 100 
collectanten van de deelnemen-
de plaatselijke zang- en muziekver-
enigingen, alsmede twee afdelingen 
van SV Omnia 2000 en de stichtin-
gen Ouderendag A/K en O.V.G. bel-
den zelden tevergeefs aan in de wij-
ken. Sommige bussen werden wel 
erg zwaar van al het muntgeld, dat 
aan dit goede doel werd besteed als 
de portemonnees werden leeg ge-
schut, maar er werd met liefde ge-
geven en dat was zeer stimule-
rend voor de vrijwillige collectanten, 
vooral omdat er toch ook veel brief-
jes van 5 , 10 en zelfs één van 20 eu-
ro werden geteld!
 
Dank u wel voor de ontvangst en uw 

sympathie! Het overzicht van de op-
brengst uit de collectebussen van: 
Aalsmeers Harmonie 616,46 euro, 
Flora 505,42 euro, Koninklijk Toon-
kunstkoor 659,74 euro, SV Omnia 
2000 557,83 euro, Stichting O.V.G. 
421,52 euro, Stichting Ouderendag 
1.157,64 euro, Popkoor Soundsa-
tion 761,28 euro, Sursum Corda 
336,50 euro en Show- en Jacht-
korps 311,19 euro. In totaal was 
de opbrengst maar liefst 5.347,58, 
waarvan 1/3 rechtstreeks naar de 
plaatselijke penningmeesters wordt 
overgemaakt en het overige naar 
de provinciale afdeling van het Cul-
tuurfonds. Vanuit deze ‘pot’ kunnen 
collecterende culturele verenigin-
gen uit Noord-Holland een beroep 
doen voor een subsidiele bijdrage 
ten behoeve van de aanschaf van 
instrumenten, uniformen, een bij-
zondere door hen georganiseerde 
manifestatie en meer. Alle gevers en 
collectanten bijzonder bedankt na-
mens het Cultuurfonds en de Stich-
ting O.V.G., die de organisatie in de 
gemeente verzorgde.

Waar is katertje?
Aalsmeer - Zondagavond 25 mei 
is een katertje weggelopen vanaf 
de Oosteinderweg. Het katertje is 
tien weken oud en is overwegend 
wit met een beetje grijs. Als iemand 
hem gezien heeft, zou hij dan con-
tact op willen nemen met de Die-
renbescherming? Telefoon 0297-
343618. Hij wordt hier enorm gemist 
en zijn baasjes zijn erg bezorgd!

KERKDIENSTEN
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. He-
melvaartsdag 10u. eucharistieve-
ring met ds. L. Seeboldt mmv Kar-
melkoor. Zaterdag 17u. in Klooster-
hof woordcommunieviering met M. 
van Zoelen mmv Soli Deo Gloria. 
Zondag in Karmelkerk 10.30u. Dop-
viering mmv klein koor. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russisch-or-
thodoxe diensten van Heilige Maria 
van Egypte kerk. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Hemelvaartsdag 
9.30u. dienst en zondag 10u. dienst 
met ds. F. Praamsma. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Hemel-
vaartsdag 11u. Euch.viering met L. 
Aarts mmv dames- en herenkoor. 
Zondag 11u. woordcommunievie-
ring met A. Blonk mmv dames- en 
herenkoor.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met ds. Jan Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peu-
terdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 
diensten om 10u. met ds. M. Ho-
genbirk en 16.30u. met ds. A.J. van 
der Toorn.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor Jeugdwerk. Opvang allerklein-
sten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Hemelvaarts-
dag 29 mei 10u. dienst. Zondag 
diensten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Hemelvaartsdag 29 mei 10u. dienst 
met ds. T.H.P. Prins. Zondag 10u. 
dienst met mw. Hsu uit Amster-
dam. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. He-
melvaartsdag 10u. dienst met ds. 
E.J. Westerman. Organist: M. Noor-
dam. Zondag om 10u. dienst ds. A.J. 
Fraanje uit Drachten. Organist: W. 
Spaargaren. Om 18.30u. zangdienst 
met mannengroep Sion, vg. ds. S. 
Zijlstra uit Heemstede. 

Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Hemelvaartsdag 10u. dienst 
met ds. J. Heack uit Zeist. Organist: 
Jan Terlouw. Zondag 10u. dienst 
met ds. G. Abma uit Gouda. Orga-
nist: Cees Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Hemelvaartsdag 
10u. gez.dienst in CGK met ds. M. 
Hogenbirk. Zondag diensten om 
10.00 uur met ds. H. van der Velde 
uit Voorthuizen en 18.30 uur met ds. 
K. Muller uit Emmeloord.

29 mei en 
1 juni

Van 2 tot en met 9 juni véél 
voordeel bij Nieuwendijk 
Aalsmeer - Profiteren van veel 
voordeel? Uw nieuwe Renault gra-
tis upgraden van Hatchback naar 
Estate? Uw Renault tot 3.000 euro 
freestylen? Bezoek tussen 2 en 9 ju-
ni één van de filialen van Nieuwen-
dijk. Tot en met 9 juni is het weer Sa-
lon de Promotion! Het loont om tij-
dens Salon de Promotion één van 
de showrooms van Nieuwendijk te 
bezoeken, de klant profiteert alleen 
tijdens deze actieperiode van extra 

veel voordeel. Bij aankoop van een 
nieuwe Renault tijdens de actiepe-
riode ontvangt men een gratis up-
grade van Hatchback naar Estate 
ter waarde van maximaal 1.200 euro 
én een bedrag wat kan oplopen tot 
3.000 euro wat men zelf kan beste-
den aan accessoires en opties.
Op tweede Pinksterdag, maandag 
9 juni, zijn de Nieuwendijk vestigin-
gen in Aalsmeer en Hillegom ge-
opend, u komt toch ook?

Voorgrill weg!
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 21 op donderdag 22 mei is van-
af een in de Teelmanstraat gepar-
keerde auto de voorgrill gestolen. 
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DÉ VIOOLSPECIALIST

ZOMERTIP:ZOMERTIP:ZOMERTIP:ZOMERTIP:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE: NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:

Ukelule (diverse kleuren)

‘Ananas’
   € 29,95

Gitaarkabels (3 meter)

‘Fender’   
vanaf  € 15,-

Drumstokken (set)

‘Agner’
                                 € 10,80

Klassieke gitaar (met element)

‘Richwood’ RC-16
    € 169,-

Voorstellingen 28, 30 en 31 mei
Toneelvereniging Kudelstaart: 
Klucht ‘De flat van Jet’
Kudelstaart - Toneelvereniging Ku-
delstaart, onder leiding van de nieu-
we regisseuse Erica van Esch, wil 
liefhebbers graag uitnodigen om 
te komen kijken naar de voorstel-
ling ‘De flat van Jet’ van Haye van 
der Heijden. Een echte klucht, met 
deuren en overspel en misverstan-
den. Alles d`r op en d`r aan. ‘De flat 
van Jet’ is geen onvervalste, maar 
een vervalste klucht. Een heer-

lijk avondje lachen en genieten. De 
voorstellingen worden gegeven in 
het Dorpshuis vanavond woensdag 
28, vrijdag 30 en zaterdag 31 mei 
en beginnen alle avonden om 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Kaar-
ten à 10 euro zijn telefonisch te be-
stellen bij Lia Bon via 06-22410451 
en te koop bij Gall & Gall in winkel-
centrum Kudelstaart en bij bakkerij 
Vooges in de Zijdstraat 79 .
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Muziek
Woensdag 28 mei:
* The Hucksters in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 22u.
Vrijdag 30 mei:
* Friday Night Party met dj Henkie in 
danscafé de Praam, Zijdstraat, 22u.
Zaterdag 31 mei:
* Estafette-dj Marco v/a 16.30u. en 
Praamparty met dj Nista v/a 22u. in 
café de Praam, Zijdstraat.
* Orgelconcert Theo Griekspoor in 
Karmelkerk, Stommeerweg v/a 20u.
Zondag 1 juni:
* The Blues Bones in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
Zondag 8 juni:
* The Red Maddies in café Joppe, 
Weteringstraat v/a 20u.

Films/Toneel
T/m 5 juni
* Diverse films voor alle leeftijden 
in Crown Cinema, Van Cleeffkade. 
Nieuw: X-Men: Days of Future Past. 
Voor jeugd: Muppets Most Wanted, 
Flits en het magische huis, Rio 2, K3 
Bengeltjes en Mees Kees op kamp. 
Voor volwassenen: Toen was geluk 
heel gewoon en The Other Woman.
28, 30 en 31 mei:
* Klucht ‘De flat van Jet’ door To-
neelvereniging Kudelstaart in het 
Dorpshuis. Alle avonden v/a 20u.
Zaterdag 31 mei:
* Openlucht bioscoop bij The Beach, 
Oosteinderweg 247a met film Gre-
ase v/a ong. 21.30u.

Exposities
Zaterdag 31 mei:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
31 mei en 1 juni:
* Historische Tuin open met exposi-
ties en verkoop. Open: zaterdag, en 
zondag 13.30-16.30u., dinsdag t/m 
vrijdag 10-16.30u. Ingang Praam-
plein. Zaterdag 15u. Veiling op klok.
Vanaf 3 juni:
* Expositie Christa Logman met be-
woners Ons Tweede Thuis in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden. Op 
dinsdag 10 juni officiële opening 
met rondleiding om 20u. Tot en met 
29 augustus.
Tot en met 19 juni:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag, eerste zondag van de maand, 
van 12 tot 17u. Schilderijen en zeef-
drukken van Robert Brandy. 
* Stockexpositie met schilderijen en 
sculpturen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open iedere za-
terdag en zondag 13-17u.
Tot en met 22 juni:
* Expositie Nederlandse kring van 
tekenaars in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Do. t/m zo. 14-17u. 
* Uitgestorven diersoorten op Kin-
derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
Tot en met eind juli:
* Expositie ‘Project Historische Tuin’ 
van Fotogroep Aalsmeer in Histori-

sche Tuin, ingang Praamplein. 

Diversen.
Woensdag 28 mei:
* Voetbalinstuif voor jeugd (geen lid 
vereniging) bij RKAV, Beethoven-
laan, 13.30 tot 15u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Biertapwedstrijd in café Joppe, 
Weteringstraat v/a 20.30u.
Donderdag 29 mei:
* Hemelse popquiz met dj Ruan in 
café de Praam, Zijdstraat v/a 20.30u.
Vrijdag 30 mei:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u
Zaterdag 31 mei:
* Dorpswandeling met oud-burge-
meester Hoffscholte. Start 11u. bij 
Boekhuis, Zijdstraat 12.
* Slotronde Zabo-zaalvoetbalcom-
petitie in 2 zalen van de Bloemhof, 
Hornweg v/a 19u.
Zondag 1 juni:
* Klassieke auto’s en motoren bij 
Aalsmeer Roest Niet. Vertrek 9u. 
Feest v/a 14u. met Kees Markman 
bij The Beach, Oosteinderweg 247a.
* Dorpentocht, fietstocht 35 of 55 
km. Start: Welkom Thuis, Stommeer-
weg, 9.30 tot 14u.
Maandag 2 juni:
* Bijeenkomst Viva Aquara in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Dinsdag 3 juni:
* Fietstocht Anbo en Pcob. Start 
13.30u. Parochiehuis, Gerberastraat.
* Introductie tafeltennis bij TTV Rij-
senhout in De Reede, Schouwstraat 
v/a 20.30u.
Woensdag 4 juni:
* Koffie-inloop in Oost-Inn in Mika-
do, Catharina Amalialaan v/a 9.30u.
Literaire avond 18.30 tot 21.30u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat, zijstraat 
Bilderdammerweg v/a 10u.
* Ovak-soos in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 14u.
Donderdag 5 juni:
* Bio-markt op Molenplein, Cen-
trum. Wekelijks 10 tot 18u.
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ovak fietstocht richting Nieuw-
veen. Start zwembad Dreef 13.30u.
6 tot en met 14 juni:
* Week van The Beatles in biblio-
theek Marktstraat met 6 juni ver-
halen vertellen 16.30 tot 17.30u. en 
concert op 14 juni v/a 15u.
Zaterdag 7 juni:
* Landelijke cactusdag bij Ubink, 
Mijnsherenweg 20 van 9 tot 16u.
8 en 9 juni:
* Legobeurs in Crown Studio’s, Van 
Cleeffkade. Zondag en maandag te 
bezoeken 10 tot 17u.

Vergaderingen
Woensdag 28 mei:
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.
* Ronde Tafel Gesprek, inwoners in 
gesprek met raad. In gemeentehuis 
van 20 tot 22u.
Zaterdag 31 mei:
* Thee met AB in De Oude Veiling, 
Marktstraat, 15-17u.

Vrijdag party, zaterdag dj Nista
Hemelse popquiz met 
dj Ruan in de Praam
Aalsmeer - Wat een succes was 
de Glamour bingo afgelopen don-
derdag in danscafé de Praam! Een 
heel gezellige en complete avond! 
Het was de laatste bingo voor dit 
seizoen. In oktober komt dit evene-
ment weer terug. Ook de zaterdag-
middag met de Coolcast Band was 
goud! Een hele goede sfeer. Zeer ze-
ker voor herhaling vatbaar! Donder-
dag 29 mei, Hemelvaartsdag, weer 
een leuke spelactiviteit in danscafé 
de Praam: De Hemelse popquiz met 
DJ Ruan? Kom meedoen met een 
team van minimaal 2 tot 6 personen. 
Van te voren inschrijven is niet no-
dig. De aanvang is 20.00 uur en ge-
start wordt er om 20.30 uur. Er wor-
den zes ronden met verschillende 
items gespeeld. Uiteraard ligt een 
leuk presentje voor het winnende 
team klaar! Tussendoor een dansje, 
drankje en een hapje. Vrijdagavond 
30 mei is het dan weer tijd voor de 
Friday Night Party met huis-dj Hen-
kie. Hij staat garant voor weer eens 
een oud en vertrouwd feestje!
Zaterdagmiddag ook een oud en 
vertrouwde gast-dj. Marco Jong-
kind, in het verleden ook bij de 
Praam gewerkt, komt gezellig weer 
een keer draaien. Hopelijk met goed 
weer, zodat schuifpui en terras ook 
weer open kunnen. Zaterdagavond 
31 mei wordt spectaculair! Dj Nis-
ta en dj DirtyGerman gaan het dak 
er (figuurlijk) afblazen met (Techno)
House en Latin! 

DJ Mixwedstrijd
Voor de maand juni kunnen alvast 
de donderdagen 12, 19 en 26 juni in 
de agenda genoteerd worden. Don-
derdag 12 juni start de DJ Mixwed-

strijd ‘Praam in de mix’ met de eer-
ste voorronde. De tweede voorron-
de is een week later op 19 juni. Voor 
de DJ Mixwedstrijd zijn inmiddels 12 
dj’s geselecteerd die zich voor de-
ze battle hebben ingeschreven. Zij 
zijn onder andere door de ervaren dj 
Nista geselecteerd op basis van hun 
ingestuurde demo. Op één voor-
ronde avond zullen 6 dj’s hun mix 
van circa 30 minuten laten horen 
en hun dj kwaliteiten laten zien aan 
een vakjury en aan de gasten. De ju-
ry let op originaliteit, techniek, uit-
straling, muziek keus en mix presta-
ties. Er gaan 3 dj’s na een voorron-
de avond door naar de finale avond, 
die op donderdag 26 juni wordt ge-
houden! 

WK op zeven schermen
Om alvast in de oranje WK sfeer te 
komen: Danscafé de Praam heeft 
tijdens het WK Voetbal wel zeven 
schermen waar de wedstrijd op be-
keken kan worden! Uiteraard is de 
Praam in een oranje jasje gestoken. 
De Boet (het tweede deel van de 
Praam) wordt als rookruimte inge-
richt waar je dus ook relaxt en ge-
zellig kan kijken! Tussendoor uiter-
aard hapjes en twee kanjers ach-
ter de voorbar! Jupiler is de trot-
se sponsor van het FIFA WK Voet-
bal, het grootste sportevenement 
ter wereld, wat inhoudt dat Jupiler 
vol in de spotlights komt te staan. 
Danscafé de Praam is geselecteerd 
als Tapper van het officiële WK bier! 
Om dit te vieren gaan nog veel leu-
ke dingen gebeuren tijdens de wed-
strijden! Het beloven goede avond-
jes te worden! Voor meer informatie: 
Zie de website of facebookpagina.

Gevarieerd filmaanbod in bios
Donderdag ‘Maleficent’ in 
première in Crown Cinema
Aalsmeer - Op Hemelvaartsdag, 
donderdag 29 mei, gaat de actiefilm 
‘Maleficent’ in première in Crown 
Cinema. Maleficent is een prachtige 
jonge vrouw met een oprecht hart, 
die een idyllische jeugd heeft in een 
vreedzaam en bosrijk koninkrijk, tot 
op een dag een leger binnenvalt en 
de harmonie van het land in gevaar 
brengt. Maleficent wordt de vurig-
ste beschermer van het land, maar 
wanneer ze uiteindelijk meedogen-
loos wordt verraden begint haar op-
rechte hart in steen te veranderen. 
Maleficent is uit op wraak! Donder-
dag te zien om 16.30 en om 19.15 
uur, vrijdag en zaterdag om 16.30 
en om 19.15 uur, zondag om 16.30 
en om 18.45 uur, dinsdag om 20.00 
uur, woensdag om 16.15 en om 

18.45 uur. Vanmiddag, woensdag 28 
mei, kan in de bioscoop aan de Van 
Cleeffkade nog genoten worden van 
‘Muppets Most Wanted’ om 16.30 
uur, ‘Toen was Geluk heel gewoon’ 
om 18.30 uur en de spannende, nog 
vrij nieuwe film ‘X-Men; Days of Fu-
ture Past’ om 20.30 uur. Van don-
derdag tot en met Zondag, van-
af de ochtend, biedt Crown Cinema 
een uitgebreid en gevarieerd film-
aanbod voor alle leeftijden met on-
der meer ‘Rio 2’, ‘Flits en het Magi-
sche Huis’, Frozen 2’, ‘Mees Kees op 
kamp’, ‘Soof’ en ‘X-Men: Days of the 
Future Past’. G voor meer informa-
tie over de films naar www.crown-
cinema.nl. Kaarten zijn te koop via 
0297-753700 en via info@crownci-
nema.nl. 

Feest met de Hucksters en 
BluesBones in The Shack
Oude Meer - De Hucksters ko-
men optreden, met deze heerlijke 
rockband gaat vanavond, woens-
dag 28 mei, de week doorgezaagd 
worden in The Shack. Net als vorig 
jaar gaat het weer een spectaculai-
re avond worden. De Hucksters be-
hoeft geen verdere introductie, het 
wordt gewoon áltijd feest! De set-
list wordt grotendeels samenge-
steld uit songs die niet meer weg 
zijn te denken uit de rockgeschiede-
nis, zoals nummers van Led Zeppe-
lin, Deep Purple, Bruce Sprinsteen, 
Eagles, Alice Cooper, Van Halen, 
Red Hot Chili Peppers en vele ande-
ren. Daarnaast wordt het repertoi-
re continue aangevuld met recen-
tere rocksongs van jongere bands 
waarmee de muziek ook actueel 
wordt gehouden, zoals onder ande-
re The Black Keys en Kings of Le-
on. Het gaat een dampende woens-
dagavond worden vol met de bes-
te rock-covers uit de jaren zestig 
tot negentig. De Hucksters is: Hans 
Millenaar op zang, elektrische en 
akoestische gitaar en mondharmo-
nica, Ed van der Linden op basgitaar 
en zang, Ron Schalkwijk op drums 
en zang en op leadgitaar en zang 
Michael Hoogervorst en Remco 

Millenaar. Zondag 1 juni komt een 
weergaloos goeie band uit België 
optreden: The BluesBones! Niet zo-
maar een bluesband, een modder-
vette aanrader om live te aanschou-
wen. De frontlijn beschikt over drie 
zware troeven: Nico De Cock is niet 
alleen een begenadigd zanger, be-
giftigd met een heerlijke stem van 
grofkorrelig schuurpapier. Hij straalt 
op podium ook persoonlijkheid uit 
en komt sympathiek over. Dan heb 
je gitaristen én gitaristen, maar The 
BluesBones hebben routinier Andy 
Aerts en de pas 19-jarige Stef Pa-
glia. Wat de jonge Stef presteert in 
‘Little Wing’ van Jimi Hendrix is ui-
terst zelden gezien! De band wordt 
aangevuld met een meer dan fan-
tastische ritme sectie die uit Ro-
nald Burssens op bas en Domini-
que Christens op drums bestaat. 
Een broeierig optreden van straight 
rocksongs, boogies en shuffles. Een 
niet te missen fantastisch superga-
ve band!!
Aanvang Hucksters is woensdag-
avond 28 mei om 22.00 uur. Entree 
5 euro. Zondag 1 juni open vanaf 
15.00 uur. Aanvang BluesBones om 
16.00 uur, entree 7,50 euro. Voor al-
le info: www.the-shack.info. Adres 

In de auto met popcorn en cola
Drive-In bios met ‘Grease’
Aalsmeer - Op zaterdagavond 31 
mei organiseert Aalsmeer Roest 
Niet, in samenwerking met The 
Beach, de ‘Cor Millenaar Drive-In 
Bioscoop’. Geen film toepasselijker 
voor een drive-in bioscoop is ‘Gre-
ase’ en deze film gaat dan ook ver-
toond worden, Deze feel-good klas-
sieker uit 1978 waar een hele gene-
ratie mee is opgegroeid en met een 
soundtrack die zo mogelijk nog be-
kender is. En een film die je ook ze-
ker een keer gezien moet hebben 
vanuit je auto met de geur van pop-
corn om je heen. Het parkeerter-
rein naast The Beach op de Oost-
einderweg is beschikbaar als drive-
in bioscoop voor circa 120 auto’s. 
Na zonsondergang rond 21.30 uur 
kan van ‘Grease’ genoten worden 

op een projectiescherm van 10 bij 6 
meter. Het geluid wordt via een FM 
frequentie uitgezonden naar de au-
toradio, hiermee is elke bezoeker 
verzekerd van een perfect geluid tij-
dens de film. En uiteraard is er pop-
corn te koop bij de dames op roller-
skates die op deze avond de ultieme 
drive-in beleving compleet maken. 

Toegang en tickets
Uitsluitend auto’s zijn welkom, oud 
en nieuw, klein en groot. Vanwe-
ge het zicht op het scherm wor-
den vrachtwagens en personenbus-
jes niet toegelaten. Tickets kunnen 
worden gereserveerd worden via 
www.aalsmeerroestniet.nl of kun-
nen worden gekocht aan de kassa 
op zaterdagavond 31 mei. Rit klassieke auto’s en motoren vol!

7e ‘Aalsmeer Roest Niet’
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
1 juni wordt de zevende editie van 
‘Aalsmeer Roest Niet’ gereden. Hèt 
evenement in Amstelland met klas-
sieke auto’s en motoren was de vo-
rige zes edities met 200 deelne-
mers een groot succes en ook dit 
keer is inschrijving niet meer mo-
gelijk. De combinatie van een toerrit 
van 100 mijl door de regio met start 
en finish bij The Beach aan de Oos-
teinderweg trekt elk jaar veel deel-
nemers en publiek. Met inmiddels 
meer dan 160 ingeschreven klassie-
ke auto’s en motoren van vóór 1 ja-
nuari 1988 verschijnt er ook dit jaar 
weer een prachtig deelnemersveld 
aan de start met veel inschrijvingen 
uit Aalsmeer en Kudelstaart. De eer-
ste deelnemer vertrekt op zondag 1 
juni om 9.00 uur bij The Beach, de 
laatste deelnemers vertrekken rond 
12.00 uur. Vanaf circa 14.00 uur 
worden de eerste deelnemers al 
weer terug verwacht. Na de finish 
worden de auto’s en motoren op het 
parkeerterrein naast The Beach op-
gesteld waar het publiek de deelne-

mende auto’s en motoren kan be-
zichtigen onder het genot van een 
drankje en een hapje. De laatste 
deelnemers worden rond 17.00 uur 
terug verwacht bij The Beach, ruim 
op tijd voor de prijsuitreiking om 
18.00 uur. Ook bij het zevende jaar 
Aalsmeer Roest Niet is hij weer de 
hele middag en avond prominent 
aanwezig op het parkeerterrein 
naast The Beach: de roestvrije Kees 
Markman met de mobiele Aalsmeer 
Roest Niet DJ booth en stapels vi-
nyl, schemerlampen en olievaten! En 
uiteraard met de beste car-classics 
uit de jaren vijftig tot en met tach-
tig. Aalsmeer Roest Niet is hét jaar-
lijkse evenement in Amstelland voor 
klassieke auto’s en motoren ouder 
dan 27 jaar met een toerrit van circa 
160 kilometer/100 mijl met start en 
finish in Aalsmeer. Volg het laatste 
nieuws over Aalsmeer Roest Niet op 
www.aalsmeerroestniet.nl 
Tip voor de bezoekers: kom voor-
al op de fiets, het parkeerterrein bij 
The Beach is deze dag niet beschik-
baar.

Veiling met Coos Buis op de 
Historische Tuin zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 31 mei is 
er weer een veiling op de Tuin. De 
Tuin gaat om 13.30 uur open en om 
15.00 uur laat veilingmeester Coos 
Buis de klok weer draaien en kun-
nen de bezoekers zelf bloemen en 
planten kopen op de klok. Er zal 
weer een uitgebreid sortiment voor 
de klok staan. Voor de kinderen 
zijn er aparte rondes met de klok. 
Er staan nu veel vaste planten en 
heesters in bloei, dus uw bezoek 
is zeker de moeite waard. Bekijkt U 
ook eens het uitgebreide sortiment 
aan oude groentesoorten. Zoiets is 
zeker ook leuk voor de (klein)kin-
deren, want het lijkt er op, dat die 
alleen nog maar weten dat groente 
bij AH in de koeling gekweekt wor-
den. Komende periode zijn er veel 
evenementen op de Tuin. Op He-
melvaartdag, donderdag 29 mei, is 
de Tuin de hele dag geopend voor 
de bezoekers. Zaterdag 7 juni zal 
imker Jos Hooyman weer honing 
gaan slingeren en kunnen er weer 
potten Aalsmeerse honing gekocht 

worden. De bijen hebben dit voor-
jaar erg hun best gedaan. Op twee-
de Pinksterdag, maandag 9 juni, is 
de Tuin geopend van 13.30 tot 16.30 
uur. En op 13, 14 en 15 juni is ieder-
een welkom bij de grote rozenshow, 
waarbij de bezoeker gevraagd wordt 
te helpen met de beoordeling om 
de mooiste nieuwe snijroos te vin-
den. Ook is de fototentoonstelling 
met foto’s over de Historische Tuin 
in 2014 nog te bezichtigen. Een be-
zoek aan de Tuin kan goed gecom-
bineerd worden met een rondvaart 
over de Westeinderplassen. De ope-
ningstijden zijn van dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur 
en zaterdag en zondag van 13.30 
tot 16.30 uur. De entree is 4 euro, 
65+ers betalen 3.50 euro en hou-
ders van een museumkaart heb-
ben, evenals kinderen, gratis toe-
gang. De entree is via de Tuinbrug 
bij het Praamplein. Informatie: www.
historischetuinaalsmeer.nl, e-mail 
htaalsmeer@planet.n l of bel 0297-
322562. 

Met verhalenvertellers en concert
Week van The Beatles in 
bibliotheek Aalsmeer
Aalsmeer - Van 6 tot en met 14 ju-
ni is het de Week van the Beatles. 
Het is dan precies vijftig jaar gele-
den dat The Beatles in Nederland 
waren. In deze week valt er genoeg 
te beleven in bibliotheek Aalsmeer 
in de Marktstraat. Kom naar de ten-
toonstelling, luister naar het verhaal 
of bezoek het live concert. 

De tentoonstelling is toegankelijk 
tijdens openingstijden van de bibli-
otheek en het Cultuurpunt Aalsmeer 
en geeft een kijkje in de unieke boe-
ken, platen, foto’s en affiches van 
The Beatles. Op schermen zijn beel-
den van het Polygoon journaal te 
bewonderen en natuurlijk wordt ook 
de muziek niet vergeten. Op vrijdag 
6 juni van 16.30 tot 17.30 kunnen 

bezoekers getuige zijn van de ont-
hulling van de juist niet zo bekende 
verhalen over de The Beatles. Dan 
komen twee unieke verhalenvertel-
lers naar bibliotheek Aalsmeer: Wil-
lem Eveleens Maarse en Jan van 
Veen. Als afsluiting van de week 
van The Beatles is er het daverende 
concert, natuurlijk met alle hits van 
toen. Aanvang op zaterdag 14 juni 
is 15.00 uur. Voor zowel de verhalen 
als het concert is de toegang gratis, 
maar wel even reserveren via www.
debibliotheekamstelland.nl of in één 
van de Amstelland Bibliotheken. De 
week van The Beatles is een samen-
werking tussen de Bibliotheek Am-
stelland en Cultuurpunt Aalsmeer. 
Ook Boekhuis Aalsmeer laat deze 
week niet ongemerkt voorbijgaan. Iconische platenhoes voor The Beatles van fotograaf Iain MacMillan.







Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

eVenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

ColleCtes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- Rax Corner, Ophelialaan 81, Aalsmeer (Z-2014/030237), 

ontvangen 14 mei 2014.

Drank- en HoreCawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca is 
aangevraagd:
- Rax Corner, Ophelialaan 81, Aalsmeer (Z-2014/030237), 

ontvangen 14 mei 2014.

ter inzage

t/m29052014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”, 
Oosteinderweg 404 en ontwerpbesluit hoge-
re grenswaarden

t/m 29052014 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Aalsmeerder-
weg 420-422’

t/m 05062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “N201-zone”, Hornweg 159 en ont-
werpbesluit hogere grenswaarden

t/m 18062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Stationsweg 38 en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden

t/m 10060214 Mijnsherenweg 47 (bouwen en inrichten van 
bedijfsunits voor agrarische bedrijven) (zaak-
nr. Z-2014/022426); Zijlijnstraat 49 (plaatsen 
van een dakkapel) (zaaknr. Z-2014/010124); 
Twijderlaan 6 (het plaatsen van 2 dakkappel-
len) (zaaknr. Z-2014/019803)

t/m 20062014 Ontwerpbesluit alsmede andere ter zake zijnde 
stukken m.b.t. kennisgeving ontwerpbesluit 
Wabo om de omgevingsvergunning voor de 
bestaande LPG-tankstations van de Shell ge-
legen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aalsmeer 
met ingang van 31 maart 2015 in te trekken. 

Vaststelling bestemmingsplan ‘partiële 
Herziening oosteinDerweg e.o. 2005’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 15 mei 
2014 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Oosteinderweg 
e.o. 2005’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewij-
zigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp 
van het bestemmingsplan heeft van 31 januari tot en met 13 
maart 2014 voor een ieder ter inzage gelegen. 

plangebied
Het gebied van de partiële herziening heeft betrekking op de 
gronden binnen de veiligheidscontour van het LPG-vulpunt bij 
het tankstation aan de Burgemeester Kasteleinweg. 

Doelstelling
Om het tweede complex startersappartementen binnen pro-
ject Dorpshaven te realiseren, is met de exploitant van het 
tankstation overeengekomen de LPG-verkoop te beëindigen. 
Het bouwverbod wat binnen de veiligheidscontour rondom dit 
vulpunt van kracht is, moet hiervoor gewijzigd worden. 

procedure
Het vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening Oost-
einderweg e.o. 2005’ met de bijbehorende stukken ligt van 
2 juni t/m 14 juli 2014 voor een ieder op de volgende wijze 
ter inzage:
- De papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien 

bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis 
van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstij-
den: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30-
14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur);

- De papieren versie van het bestemmingsplan is tevens in 
te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raad-
huis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen 
(openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tus-
sen 8.30-15.30 uu, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en 
vrijdag tussen 8.30-12.30 uur); 

- Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal be-
kendgemaakt en als pdf-bestand beschikbaar gesteld via 
www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en leven/ be-
stemmingsplannen en structuurvisies/bestemmingsplan-
nen).

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van 15 juli 2014. De beroepstermijn 
start op 3 juni 2014. Gedurende de beroepstermijn kunnen be-
langhebbenden, mits zij in de voorprocedure tijdig zienswijzen 
hebben ingediend en de belanghebbenden die niet verweten 
kunnen worden geen zienswijze te hebben ingediend tot en 
met 14 juli 2014 op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de 
Wet ruimtelijke ordening beroep instellen tegen het besluit 
tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 
Oosteinderweg e.o. 2005’. Beroep moet worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag.

bekenDmaking begroting 2015 en mJr 
2016-2018 en finanCiële einDrapportage 2013 
omgeVingsDienst nzkg Voor aalsmeer 
(z-2014/020266)

samenvatting
In de vergadering van 15 mei 2014 heeft de gemeenteraad 
van Aalsmeer de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-
2018 en de Financiële eindrapportage over 2013 van de Om-
gevingsdienst NZKG voor kennisgeving aangenomen en heeft 
geen zienswijze ingediend.

officiële mededelingen
28 mei 2014

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstiJDen balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstiJDen balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wiJkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

afspraken burgemeester en wetHouDers
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in Het beraaD oVer een geagenDeerD 
onDerwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

inhoud
Conform artikel 50, lid 1 en 3 van de Gemeenschappelijke 
Regeling OD NZKG, dient de gemeenteraad van Aalsmeer de 
begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 en de Fi-
nanciële eindrapportage over 2013 van de Omgevingsdienst 
NZKG te behandelen in hun vergadering. Tevens wordt aan de 
Raad ter kennisname de Kaderbrief 2015-2020 aangeboden. 
De begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 van de 
Omgevingsdienst NZKG is een uitwerking van de in de Kader-
brief vastgestelde ambities van de OD NZKG. De raad heeft in 
haar vergadering van 15 mei 2014 besloten geen zienswijze 
in te dienen.

wet algemene bepalingen omgeVingsreCHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 393 (Z-2014/031113), het vernieuwen 

van kassen van tuincentrum Het Oosten;
- Praamplein (Z-2014/030935), het wijzigen van een be-

stemmingsplan ten behoeve van feestweek;
- Uiterweg 401 (Z-2014/031236), het vervangen van een 

dubbel woonhuis.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 393 (Z-2014/031110), het slopen van 

kassen.

VerleenDe omgeVingsVergunningen, 
reguliere proCeDure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Zijdstraat 46A (Z-2014/024688), het wijzigen van een ko-

zijn (verzonden 23 mei 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/025079), het wijzigen van het 

bestemmingsplan ten behoeve van een dierenpension (ver-
zonden 20 mei 2014).

 

Verlenging beslistermiJn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere proCeDure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Mijnsherenweg 45 (Z-2014/030390), het wijzigen van een 
bedrijfsunit (ontvangen 2 april 2014).

Commissie ruimteliJke kwaliteit 
(VoorHeen welstanDsCommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda staan 
o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning en de aanvragen voor een vooroverleg.

gewiJzigDe openingstiJDen 

Hemelvaart
Op donderdag 29 mei (Hemelvaart) 

is het gemeentehuis gesloten. 
Het gemeentehuis is vrijdag 30 mei ook gesloten.

pinksteren
Op maandag 9 juni (2e Pinksterdag) 

is het gemeentehuis gesloten.

serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

serViCepunt beHeer en uitVoering 
proVinCie noorD-HollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

Donja, prima op schot voor de Ku-
delstaartse korfbalploeg.

Korfbalwedstrijd tegen KIOS
Geen 3e plek voor VZOD
Kudelstaart - In deze laatste wed-
strijd van het seizoen stond er voor 
VZOD weinig meer op het spel. Bij 
winst zou er nog geëindigd kun-
nen worden op de derde plek. KI-
OS mocht spelen voor een eventue-
le beslissingswedstrijd voor promo-
tie. Zowel KIOS als VZOD schieten 
uit de startblokken, binnen ander-
halve minuut staat er 1-1 (afstands-
schot Donja) op het scorebord. En-
kele minuten later scoort KIOS van 
afstand 2-1, waarna Dineke een 
strafworp mee krijgt die Eric net-

jes afrondt: 2-2. Het spel gaat gelijk 
op met vooral aan de kant van KI-
OS een aantal grote kansen op kor-
tere afstand. KIOS verzuimt de kan-
sen af te maken en dan is het Don-
ja die VZOD weer op voorsprong 
brengt: 2-3. 
KIOS krijgt meer ruimte en maakt 
de 3-3. Door doelpunten van Jes-
sica, Martijn en Donja wordt voor 
rust een klein gaatje geslagen 4-6. 
Snel na rust tekent de thuisploeg 
voor de vijfde goal. VZOD krijgt nog 
een strafworp mee, deze wordt he-

10 Zwemmers Oceanus 
naar NJJK in Amsterdam

Jubileumweekend met estafetteloop
Atletiekvereniging 50 jaar

Aalsmeer - Dit weekend stond het 
tweede deel van de Zomerkringkam-
pioenschappen op het programma. 
Zaterdagmiddag en zondagmiddag 
startten een groot aantal zwemmers 
van Oceanus. Voor de één een afslui-
tende wedstrijd van het lange baan 
seizoen en voor de ander een opmaat 
naar het NJJK. Ook dit weekend werd 
er door een aantal zwemmers nog een 
limiet gezwommen of aangescherpt. 
Zaterdag werd er gestart met de 50 

vrij voor de meisjes. Anouk Ramdja-
namsingh, Britt van de Linden, Anouk 
Hilgers en Emma van Zanten haalden 
mooie persoonlijke records binnen op 
deze afstand. Bart Sommeling zwom 
een limiet op de 400 vrije slag. Anouk 
Hilgers, Amber Bellaart en Jane Som-
meling startten op de 200 wisselslag 
in dezelfde serie. De dames maakte 
er mooie strijd van, die Amber won. 
Eva van der Born behaalde een gou-
den medaille op de 100 meter rug-

Aalsmeer - Deze zomer be-
staat AVA’64, Atletiekvereniging 
Aalsmeer 50 jaar, en dit gaat groots 
gevierd worden. Op zaterdag 21 ju-
ni is er een feestelijke dag waarin 
onder andere een 50 kilometer es-
tafetteloop zal worden gelopen. Om 
deze loop heen worden allerlei an-
dere leuke dingen georganiseerd, 
en de dag wordt afgesloten met een 
barbecue. 

Op verschillende manieren is er al 
geprobeerd om oud-leden op te 

laas niet benut. KIOS mag blijven 
schieten, zo wordt het kort nadat de 
tweede helft begonnen is weer ge-
lijk 6-6. Over en weer wordt er ge-
scoord. Na doelpunten van Donja 
en Bart is de stand enige tijd later 
8 tegen 8. Josine maakt nog 10-9, 
maar vrij snel zet de thuisploeg het 
verschil weer op twee punten. Jes-
sica en Martijn weten de stand weer 
gelijk te trekken: 11-11. 

Maar KIOS rond de kansen een 
stuk beter af in deze tweede helft 
en weet hierdoor weer op een voor-
sprong van twee punten te komen: 
13-11. Beide ploegen weten nog één 
keer te scoren, maar de wedstijd is 
al gespeeld. KIOS wint de wedstrijd 
met 14-12. Door deze winst mag KI-

sporen, maar het blijkt onmogelijk 
om iedereen persoonlijk te bena-
deren. Daarom de volgende oproep: 

Bent u ooit lid geweest van AVA 
Aalsmeer? Dan bent ook u van har-
te uitgenodigd. 
De jubileumdag start om 13.00 uur 
met een feestelijke opening, ge-
volgd door enkele toespraken. Van-
af 13.30 tot circa 17.30 uur wordt er 
gelopen en kunnen bezoekers vrij-
blijvend deelnemen aan verschillen-
de ludieke onderdelen op het mid-
denterrein. Het geheel wordt om-
lijst door gezellige muziek van een 
dj en zanger Rick van der Kroon. 
Voor de kinderen is er een spring-
kussen. Gedurende de dag is er vol-
op gelegenheid om oude bekenden 
te zien en bij te praten over sportie-
ve prestaties in het verleden. Het is 
ook mogelijk om zelf mee te doen 
aan de eerder genoemde 50 kilome-
ter estafetteloop en 400 meter af te 
leggen in eigen tempo! Vanaf 18.00 
uur kan genoten worden van een 
heerlijke barbecue. 

Inschrijven voor deze feestelijke dag 
kan door een e-mail te sturen naar 
jubileum@avaalsmeer.nl of ga naar 
de speciale inschrijfwebsite: http://
ava50.crtvdmn.nl.

slag en Anouk Hilgers een zilveren. 
De tijd van Anouk bleek binnen de li-
miet en dat betekent dat ze nu 3 limie-
ten heeft voor het NJJK. Op zondag 
kwam er een grote ploeg aan de start. 
Rick, Sebastian en Roan streden op 
de 50 meter schoolslag om de snel-
ste tijd. Alle drie de heren behaalden 
een medaille in hun leeftijdsklasse. 
Thomas Verouden, Wessel de Jong en 
Michael van Amstel zwommen ook al-
le drie de 50 meter schoolslag. Wessel 
wist een bronzen medaille te bemach-
tigen. Sam Eveleens had succes op de 
50 meter rugslag en Emma van Zan-
ten zwom op deze afstand een clubre-
cord door de afstand in 34.58 secon-
de af te leggen. Helemaal blij kwam ze 

het bad uit. Ruben van Vierzen start-
te op de 200 rugslag en kreeg de op-
dracht mee om niet snel, maar mooi te 
zwemmen. Moeilijke opdracht maar 
de energie moest worden uitgespaard 
voor de 100 meter vlinderslag waar hij 
inderdaad een gouden medaille haal-
de, een mooie persoonlijk record op 
zwom en daarmee ook zijn limiet aan-
scherpte naar 1.08,82. Arjan Bellaart 
zwom de 200 rugslag in 2.33,55 se-
conde en werd daarmee kringkampi-
oen op deze afstand. Op de 100 meter 
vrije slag kwam een groot aantal da-
mes aan de start. Jane, Lois, Emma, 
Amber, Anouck R., Sam, Britt, Fabiën-
ne, Anouk v N, Dana en Eva. De meest 
opvallende prestatie was de race van 

Jane Sommeling, die haar limiet be-
haalde en dus ook meegaat naar het 
NJJK. Fabiënne Vork zwom een goe-
de tijd op de 100 vrij, goed voor een 
gouden medaille en ze kwam heel te-
vreden uit het water. Giulia Corsi had 
het fluitsignaal niet gehoord en was 
daardoor niet op tijd gestart, wat een 
pech! Rick, Ruben, Sebastian, Bart en 
Arjan startten op het laatste program-
manummer de 200 meter vrije slag. 
Ruben scherpte zijn limiet aan en Bart 
Sommeling behaalde de limiet op de-
ze afstand. Er gaan 10 zwemmers van 
Oceanus mee naar het NJJK en deze 
wedstrijd wordt gehouden van 19 tot 
en met 22 juni in het Sloterparkbad in 
Amsterdam.

OS spelen voor een beslissingswed-
strijd en promotie naar de tweede 
klasse. Door Arjan de Boer
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 Jubelende Schöpfung:
 Eén groot luisterfeest!
Aalsmeer - Haydn’s Schöpfung uit-
gevoerd door de Aalsmeers Chris-
telijk Oratorium Vereniging (ACOV) 
op zaterdag 17 mei in de Bloem-
hof werd één groot luisterfeest. Di-
rigent Danny Nooteboom moet wel 
over een geweldig netwerk beschik-
ken want de totale uitvoering, de sa-
menhang tussen koor, orkest en so-
listen klopte als een bus! De gene-
rale repetitie had al geklonken als 
een klok en gaf de koorleden daar-
door veel zelfvertrouwen voor dé 
grote jaaruitvoering. Die kracht was 
te voelen en te horen. Het koor, aan-
gevuld met gastzangers, zong voor-
treffelijk. Ook het begeleidingsor-
kest Continuo (afkomstig uit Rot-
terdam) met een hoofdrol voor San-
der van den Houten (klavecimbel) 
speelde prachtig en dan de solisten 
Merel van Geest (sopraan), Hans de 
Vries (bas-bariton) en Aart Mate-
boer (tenor), wat een heerlijk stem-
men! Wanneer er met zo een mooie 
expressie wordt gezongen: ‘met 
zachte tred en teder schemerlicht’ 
en de violen zo intens zacht en teder 
‘fl uisteren’ dan moet je als luisteraar 
toch echt wel even slikken. Ook de 
koorleden bekenden dat zij regel-
matig kippenvel kregen wanneer 
zij de solisten als Raphael (Hans de 
Vries) Uriël (Aart Mateboer) en Ga-
briël (Merel van der Geest) hoor-
den zingen. “Het is fi jn om met een 
goed orkest, want wat zijn die men-
sen geweldig, en zulke fi jne so-

listen te mogen zingen. Dat geeft 
ons ook vleugels hoor.” En natuur-
lijk werd ook de dirigent geroemd. 
Met zijn uitstraling weet hij ieder-
een net even boven zich zelf te laten 
uitstijgen. Waardoor de uitvoering 
van De Schöpfung, dat op zich een 
blij en verwachtingsvol oratorium 
is, een totale harmonie bereikt. Dat 
kan, zonder iemand tekort te doen, 
toch echt op de context van de diri-
gent geschreven worden. Als Adam 
en Eva het paradijs bezingen… ont-
staan er opnieuw van die momen-
ten dat je als luisteraar wordt mee-
gezogen en je je als het ware waant 
in het paradijs. Tja, die Adam en Eva 
wisten het wel samen. Van hun lief-
desduet werd je helemaal weemoe-
dig, maar je zal ook maar zo een 
prachtige Eva aan je zijde hebben! 
Hans de Vries bekende ook na af-
loop met een lach van oor tot oor 
dat hij totaal geen moeite had zich 
in deze rol in te leven. Iedereen be-
leefde een bijzondere avond en ze-
ker Renske Vrooland, een van de 
jongste koorleden, want zij mocht 
bij het slotkoor tussen de solisten 
staan en het ‘Amen Amen’ meezin-
gen. Volgend seizoen staat de Mat-
theuspassion van J.S Bach op het 
programma! Voor meer informatie 
www.acov.nl bellen kan ook 0297-
329443. 

Foto: www.kicksfotos.nl.
Janna van Zon

recensie

Wethouder Gertjan van der Hoeven solo op djembé. 

Veel muziek en prachtig weer
Week van de amateurkunst 
veelbelovend evenement!
Aalsmeer - Wethouder Gertjan 
van der Hoeven liet zaterdag 17 mei 
om 12.30 uur bij de opening van de 
WAK (Week van de Amateurkunst) 
opnieuw zien dat hij van muziek 
houdt. Zijn ‘optreden’ op de djem-
bé, daarbij terzijde gestaan door 
de drumband ‘Ophelia’, vervulde hij 
met zichtbaar plezier. Kunstminnen-
de Aalsmeerders kunnen opgelucht 
ademhalen. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven heeft bij zijn tweede 
ambtstermijn Kunst en Cultuur in 
zijn portefeuille behouden en kan 
zijn uitgezette cultuurbeleid voort-
zetten. Hierbij speelt het Cultuur-
punt een belangrijke rol. Inmiddels 
is het team met onder andere André 
Vulperhorst en Madeleine Heijle-
gers een klein jaar bezig. Naast het 
organiseren van het ambulante mu-
ziekonderwijs op de basisscholen, 
een succes zoals blijkt, is er inmid-
dels een goed contact opgebouwd 
met de verschillende muziekvereni-
gingen en koren. Dat dit zijn vruch-
ten afwerpt was zaterdag op het 
Raadhuisplein en in het gemeen-
tehuis duidelijk zichtbaar. “Ons is 
gevraagd de WAK week weer een 
nieuw leven in te blazen. Dit jaar is 
het nog wat eenvoudig maar zeker 
met de bedoeling het volgend jaar 
uit te breiden. Wij hebben nog zat 
leuke ideeën”, aldus Madeleine. De 
dag begon voor het ‘Play In’ orkest 
al om 10.00 uur in de ochtend. Het 
orkest speciaal voor deze gelegen-
heid samengesteld uit de leden van 
Flora, Sursum Corda en Aalsmeers 
Harmonie werd door dirigente Lu-
cienne de Valk uitstekend klaar ge-
stoomd voor het sluitstuk van een 
geslaagde en zon overgoten mid-
dag. En wat deden zij dat goed, 
het spelplezier was van de gezich-
ten af te lezen, het klonk allemaal zo 
blij! De klanken noodde de klanten 
van de Action en de viskraam om 
te komen luisteren, iedereen bleef 
staan en na afl oop was er een te-
recht verdiend applaus. De dag was 
goed opgezet. Buiten voor het ge-
meentehuis stond een aantal met 
ballonnen en Chinese lampionnen 
versierde kraampjes en gaven le-
den van de verenigingen zoals de 
ACOV (Aalsmeers Christelijk Ora-
torium Vereniging), het Toonkunst-
koor, de Maandagschilders, Stich-
ting Kunst Cultuur Aalsmeer (KCA) 
en het Jeugd Cultuurfonds voor-
lichting aan een nieuwsgierig pu-
bliek. Binnen in het gemeentehuis 
had ook bode Fred veel plezier. “Wat 
leent het gemeentehuis zich uitste-

kend voor dit soort evenementen”, 
glunderde hij. Zijn extra werkdag 
werd gevuld met het kijken van de 
kunstwerken van de maandag schil-
ders, naar het luisteren van het en-
semble Giocoso, en naar een gast-
optreden van de Balinese master-
drummers Cokorda Putra en Way-
an Dibya. Voor de drumband ‘Op-
helia’ had het Cultuurpunt nog een 
verrassing in petto. De leden kregen 
een workshop in het luisteren naar 
voor hen onbekende muziek en het 
spelen van ‘vreemde’ instrumen-
ten. Er werd bloedserieus geoefend 
waardoor de meesten na 5 minu-
ten het ingewikkelde ritme toch be-
hoorlijk te pakken kregen. Het werd 
een mooie ontmoeting tussen Oost 
en West. “Ik vond het best moeilijk 
maar heel leuk, zeker weten”, was 
een goed getroffen opmerking van 
een zeer jeugdige drumster. Ook het 
Bindingskoor liet onder leiding van 
dirigent Henk Trommel horen waar-
toe het allemaal in staat is. Goed ge-
schoolde stemmen zongen een re-
pertoire van klassiek tot modern. En 
opnieuw werd duidelijk hoeveel ple-
zier je kunt beleven door samen te 
zingen en te musiceren. “Hé jij hebt 
toch ook het geluk aan je kont han-
gen, zeg”, riep een voorbijgangster. 
“Verleden week tijdens de gerani-
ummarkt alleen maar regen en nu 
zulk mooi weer.” De maandag schil-
ders voeren er, met zonnebrand-
crème gewapend tegen de zon, wel 
bij. Achter hun ezels toonden zij hun 
prestaties, de aquarellen, tekenin-
gen en schilderijen. Een stel vrijge-
vochten dames die iedere maandag 
bijeen komen om lekker met elkaar 
te werken. “Heel stimulerend hoor. 
Kom ook, er kunnen nog drie men-
sen bij.” Op deze geslaagde culture-
le dag was er ook een rol weggelegd 
voor de mobiele telefoon. Want wie 
de leukste Amku (Amateurkunst) 
Selfi e maakte en deze doorstuurde 
naar het Cultuurpunt Aalsmeer kan 
rekenen op een leuke prijs.

Openbare repetities
Drumband Ophelia repeteert dins-
dagavond in de Bloemenveiling van 
18.30 tot 20.00 uur. Popkoor Sono-
rity op dinsdag van 20.30 tot 22.15 
uur in Heliomare aan de Zwarte-
weg, Toonkunstkoor Aalsmeer op 
dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 
uur in de Doopsgezinde Kerk in de 
Zijdstraat. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Janna van Zon

Open dag in 
Tuin Bram 

Uithoorn - In de Tuin van Bram de 
Groote begint het aardig te zome-
ren. De rododendrons staan volop 
in bloei. De bollen hebben plaats 
gemaakt voor de eerste zomerbloei-
ers. Volop ratelaar, vingerhoeds-
kruid, gele lis en de rietorchis bloeit. 
Kom een kijkje nemen tijdens de 
open dag op zondag 1 juni tussen 
13.00 en 16.00 uur Adres is Boter-
dijk, tegenover nummer 61 in Uit-
hoorn. Toegang is gratis.

en omgeving

Aalsmeer - Lees in deze rubriek wat u allemaal kunt doen en nuttigen in 
Zorgcentrum Aelsmeer of in Wijkpunt Voor Elkaar in Nobelhof te Kudelstaart. 
Ook bent u welkom in het Inloopcentrum van het Ontmoetingscentrum in ge-
bouw Irene aan de Kanaalstraat. 

Senioren restaurants
Wijkpunt Voor Elkaer, Nobelhof 1, Kudelstaart, tel: 0297-820979, op weekda-
gen van 12.00 tot 14.00 uur en op zondag van 14.00 tot 16.00 uur.
Zorgcentrum Aelsmeer aan Molenpad 2, tel: 0297-326050, op weekdagen van 
12.00 tot 13.00 uur en op dinsdag en donderdag om 17.30 uur

Het eten van deze week
Deze week serveren wij naast soep en een toetje:
Vrijdag 30 mei:  Kipfi let of rundervink met o.a. worteltjes of broccoli. 
Maandag 2 juni: Andijviestamppot met rookworst of runderlapje 
 en o.a. Chinese kool.
Dinsdag 3 juni: Procureurlapje of ajuinburger met o.a. 
 wortelschijfjes of postelein.
Woensdag 4 juni: Kip-kerrieragout of Deense schnitzel met o.a. 
 mexicomix of bloemkool.
Donderdag 5 juni: Rundervink of kalkoenstoofl apje met o.a. snijbonen
 of ratatouille.
Een driegangen maaltijd kost 8,50 euro en een dag tevoren reserveren is wel 
zo handig.

Activiteiten
Voor Elkaer - Kudelstaart
Donderdag 5 juni zal Albert Dercksen van Fysio & Fitness een presentatie 
houden over ‘Bewegen voor Ouderen’. Inloop vanaf 19.00 uur en de presen-
tatie begint om 19.30 uur. Entree gratis, consumptie voor eigen rekening. Elke 
dinsdag middag van14.30 tot 16.30 uur handwerken, woensdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur spelletjes, onder andere klaverjassen en rummikub. Don-
derdag gesloten in verband met Hemelvaartsdag.

Grote Zaal Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag bent u welkom om 10.00 uur voor een kopje koffi e of thee in ons 
restaurant.
Zondag 1 juni van 14.30 tot 16.00 uur klassiek piano concert van Wilma Broe-
re en een aantal van haar leerlingen. Ze spelen werken van Mozart. De heer 
Tas zal tussendoor vertellen over het leven van Mozart.

Inloopcentrum Irene
Elke dag kunt u binnenlopen in Irene in de Kanaalstraat vanaf 10.45 uur voor 
een kopje koffi e of thee. Tevens is er de mogelijkheid om te blijven lunchen 
en aan activiteiten mee te doen. Donderdag 29 mei gesloten in verband met 
Hemelvaartsdag.

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum 
Aelsmeer en Thuiszorg 
Wekelijks veel activiteiten

Aquariums bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 2 juni or-
ganiseert Viva Aquaria weer een ge-
zellige avond in buurthuis Hornmeer 
in de Roerdomplaan 3. Op 19 mei is 
het schouwteam van de vereniging 
weer een dag op pad geweest om 
bij de leden om aquariums en ter-
rariums aan een kritische blik te on-
derwerpen en hiervan foto’s te ma-
ken. Deze avond gaan de bakken, 
aan de hand van de gemaakte fo-
to’s, besproken worden en van com-
mentaar voorzien. Van voorgaan-
de jaren is bekend dat het een bij-

zonder en spannend gebeuren is 
om je bak op het grote scherm te 
zien en wat er over gezegd wordt. 
Ook voor degenen die niet hebben 
meegedaan, is het een avond waar 
veel geleerd kan worden over in-
richting van aquariums en ook over 
vissen en plantenkeuze. De avond 
in buurthuis Hornmeer begint om 
20.00 uur en de toegang is gratis. 
Iedereen is van harte welkom. Meer 
weten over Viva Aquaria? Neem dan 
contact op met de heer C. Keim via 
0297-343854.

Kanjerdag geweldig festijn!
Aalsmeer - De Lions Ophelia orga-
niseerde afgelopen zondag 25 mei 
de eerste Kanjerdag in kinderboer-
derij Boerenvreugd. Het was pri-
ma weer voor dit buitenevenement 
waarvoor de opbrengst is voor kin-
deren met kanker, kanjers die vech-
ten tegen deze vreselijke ziekte en 
die een steuntje in de rug goed kun-
nen gebruiken. De jeugdige bezoe-
kers konden deelnemen aan aller-
lei activiteiten, waaronder knutselen 
en spelletjes, er stond een sprinkus-
sen klaar en heel populair bij de al-
lerkleinsten was het grabbelen. De 
Kanjerdag werd veelal gecombi-
neerd met het begroeten van de ve-
le dieren in Boerenvreugd en naar 
hartenlust uitleven in de gevarieerde 
speeltuin. En na afl oop natuurlijk een 
lekker ijsje of een verkoelend drank-
je. De opbrengst van de Kanjerdag, 
tot nu toe al 1.900 euro, gaat ovege-
maakt worden aan de KanjerKetting, 
een opgezet beloningssysteem voor 
kinderen met kanker. De kralen zijn 
een lichtpuntje tijdens de zware be-

handeling. Elke kraal staat voor een 
bepaalde behandeling. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Engeltje wint 
OVAK-soos

Aalsmeer - Op woensdag komen de 
leden van de OVAK wekelijks bijeen 
voor een gezellige kaartmiddag. De 
aanvang is 14.00 uur en plaats van 
samenkomst is het Parochiehuis in 
de Gerberastraat. 

Het klaverjassen op 21 mei is gewon-
nen door Engeltje Jongkind met 5121 
punten, op twee Sjaan v.d. Drift met 
5120 punten en op drie is Dirk Tromp 
geëindigd met 5101 punten.

Geweldige opbrengst 
‘Hokje actie’ Free a Girl 
Aalsmeer - Het zal menig le-
zer niet ontgaan zijn dat er vorige 
week twee hokjes stonden in Wel-
kom Thuis, het sfeervolle restaurant 
aan de Westeinderplassen. Die hok-
jes stonden daar voor de actie Lock 
me Up van stichting Free a Girl. Tien 
deelnemers uit Aalsmeer lieten zich 
vrijwillig twaalf uur lang achtereen 
opsluiten om donaties in te zame-
len voor deze landelijke actie, waar-
in aandacht wordt gevraagd voor 
meisjes die onder andere in In-
dia gevangen zitten in bordelen en 
slachtoffer zijn geworden van kin-
derprostitutie. De hokjes met kip-
pengaas waarin de deelnemers za-
ten opgesloten stonden symbool 
voor de vieze hokken waarin de 
meisjes dagelijks moeten verblijven 
en twintig tot dertig keer worden 
verkracht. Hanny de Bruijn, Ines van 
der Boon, Jacqueline Zekveld, Joy-
ce Hoefs, Miranda Gommans, Petra 
de Ree, Ton Harte (de enige man in 
het Aalsmeerse gezelschap), Vales-
ka Hovener en Vickie van Zijverden 
konden hun ogen hier niet voor slui-

ten en lieten zich opsluiten door In-
grid Claasen. Ingrid deed dit jaar al 
voor de derde keer mee en heeft de 
actie naar Aalsmeer gehaald. Zij zat 
vrijdag opgesloten. De Aalsmeerse 
helden hebben maar liefst 14.062,50 
euro opgehaald en danken hun do-
nateurs van harte met deze gewel-
dige opbrengst waarmee tweehon-
derdtachtig meisjes bevrijd kunnen 
worden uit de hel waarin ze verke-
ren. Na de bevrijdingen, onder be-
geleiding van politie en andere in-
stanties, investeert Free a Girl in 
opvang, medische zorg, onderwijs, 
traumaverwerking en re-integratie 
van de slachtoffers. Meer informatie 
hierover is te vinden op www.free-
agirl.nl. Landelijk deden er aan de 
actie honderdvierenveertig deelne-
mers mee op zestien verschillende 
locaties in Nederland. Er is in totaal 
een bedrag van 413.764 euro opge-
haald dit jaar. Een fantastische pres-
tatie! Er kan nog steeds worden ge-
doneerd op www.lockmeup.nl 

Door Miranda Gommans
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Begin van een nieuwe bloementraditie?

Aalsmeer Flower Festival met 
films, workshops en exposities
Aalsmeer - Het Aalsmeer Flower 
Festival is een nieuw publiekseve-
nement rond het thema bloemen en 
wordt gehouden op zaterdag 21 en 
zondag 22 juni. De gemeente, VVV 
Aalsmeer, bedrijven en organisaties 
werken samen aan de organisatie 
van het evenement op diverse loca-
ties verspreid over het dorp. Tijdens 
het weekend worden tal van acti-
viteiten georganiseerd, zoals work-
shops, bus- en vaartochten, bloe-
menfilms, demonstraties bloem-
schikken, rondleidingen, kunstex-
posities en open particuliere tuinen.

Fotowedstrijd 
In aanloop naar het festival organi-
seert Aalsmeer Photo een fotowed-
strijd met als thema ‘Aalsmeer Bloe-
mendorp’. Uiterste inzenddatum is 
aanstaande zondag 1 juni. Aan de 
wedstrijd is zowel een publieks- 
als juryprijs verbonden. Bovendien 
worden de mooiste foto’s op groot 
formaat geëxposeerd tijdens het 
Aalsmeer Flower Festival. Meer info: 
www.aalsmeerphoto.nl. Neem eens 

een kijkje op deze website om de 
prachtige foto’s te bekijken en doe 
vooral zelf mee!

Programma
De Historische Tuin is het knooppunt 
van de fietsroute Groene Asdag van 
provincie Noord-Holland op 21 juni. 
En op beide dagen worden hier di-
verse veilsessies onder leiding van 
deskundige veilingmeesters gehou-
den. Op het Molenplein is Korenmo-
len de Leeuw het hele weekend ge-
opend. Zaterdagochtend wordt een 
molenontbijt georganiseerd voor 
deelnemers en belangstellenden. 
Verder worden workshops en de-
monstraties gegeven door beeldend 
(bloem)kunstenaar Mark van Kup-
pevelt, is er een buitententoonstel-
ling met foto’s van Aalsmeer Bloe-
mendorp en komt een koor optre-
den. In De Oude Veiling wordt (on-
der voorbehoud) een expositie bloe-
menkunst gehouden, is het restau-
rant in de Marktstraat het start- en 
eindpunt voor een historische bloe-
menwandeling onder leiding van 

gidsen, kan genoten worden van 
een Flower Festival maaltijdarrange-
ment en is er een permanente verto-
ning van oude bloemen- en veiling-
films op diverse schermen. In Oos-
teinde, in The Beach aan de Oost-
einderweg 247a, worden deze da-
ge rondleidingen door het voorma-
lige veilinggebouw gegeven, wor-
den films vertoond in de veilingzaal, 
zijn er workshops bloemschikken en 
kan aangeschoven worden voor een 
Flower Festival luncharrangement 
De siertuinen van Belle Epoque aan 
de Oosteinderweg met onder an-
dere tuinrozen en de kas met han-
ging baskets zijn het hele weekend 
te bezichtigen. Er wordt een speur-
tocht met prijsvraag voor kinderen 
gehouden, kan deelgenomen wor-
den aan de verkiezing mooiste tuin-
roos van Aalsmeer en er worden de-
monstratie rozen oculeren gegeven. 
Op het Rozenpleintje in Nieuw-Oos-
teinde worden, alleen op zaterdag, 
demonstraties bloemschikken ge-
geven door cursisten en docenten 
Boerma Instituut en wordt het plein 

door Esmeralda Farms aangekleed. 
De festiviteiten hier vinden in sa-
menwerking met het Bruggenfesti-
val plaats.

Open Tuinenweekend
Ook vindt op 21 en 22 juni het Open 
Tuinenweekend van de KMTP Groei 
& Bloei plaats. Zo’n 15 à 20 bijzon-
dere particuliere tuinen in Aalsmeer 
kunnen dit weekend bezocht wor-
den. Westeinder Rondvaart biedt 
vaartochten langs eilandtuinen en 
seringenakkers aan. Het Boerma In-
stituut organiseert, alleen op zon-
dag, twee workshops haar eigen ei-
gen vestiging aan de Legmeerdijk 
rond de thema’s Bloementuintje en 
Bloemrijke Vegetatie. Verder kun-
nen bezoekers met de Festival bus, 
een historische autobus van Maar-
se & Kroon, tegen een geringe ver-
goeding een ronde maken. De bus 
stopt op een aantal strategische lo-
caties volgens het principe ‘hop on, 
hop off’. Ook in het Flower Festival 
weekend vindt de Junior Pramen-
race (21 juni) plaats. Zo’n 40 ou-
de bloemenpramen varen met on-
geveer 300 kinderen een feestelij-
ke ‘race’ over de kleine Poel en de 
Ringvaart. Plaspop (21 juni): zater-
dagavond muziekfeest op de West-
einderplassen. Bruggenfestival (21 
juni): wijkfestival in Nieuw-Oostein-
de met onder andere festivalmarkt, 
open podium, proeflessen, work-
shops en panna-toernooi.

Zaterdag in Karmelkerk
Orgelconcert door Aalsmeerder 
Theo Griekspoor
Aalsmeer - Op zaterdag 31 mei zal 
de Aalsmeerse organist Theo Griek-
spoor het orgel van de Karmelkerk 
bespelen. Bezoekers kunnen de-
ze avond luisteren naar composi-
ties van Bach, Andriessen, Cesar 
Franck, Guilmant, Wolstenholme, 
Balg Nevin, Charles Marie Widor, 
van deze componist speelt Theo drie 
delen uit zijn vijfde symfonie, mis-
schien wel de bekendste en meest 
geliefde symfonie van Widor. Ook 
een compositie van Theo zelf staat 
op het programma. Het concert be-
gint om 20.00 uur, de ontvangst is 
vanaf 19.30 uur met koffie of thee. 
De toegang tot deze avond is vrij, 
maar na afloop kan een vrijwillige 
gift gegeven worden voor de on-
kosten die deze avond met zich mee 
brengt Achter in de kerk kan ken-
nis genomen worden van een drie-
tal cd’s waarop Theo te horen is als 
zowel organist als pianist. Het be-
treft hier de cd ‘Theo Griekspoor im-
proviseert op verzoek’. Opgenomen 
in de grote kerk te Hasselt. De cd 
‘Theo speelt Griekspoor’ met eigen 

composities opgenomen in de grote 
kerk van Deventer en de cd ‘Reverie’ 
met Moniek Eigenhuis op dwarsfluit 
en Theo Griekspoor op zowel orgel 
als vleugel, kan bekeken worden. 
De cd’s zijn te koop. Adres van de 
Karmelkerk is Stommeerweg 13.

Twitteren met 
de gynaecoloog

Amstelland - Dinsdag 3 juni van 
10.00 tot 12.00 uur in de ochtend en 
19.30 tot 20.30 uur in de avond kun-
nen vrouwen hun vragen over hevig 
menstrueel bloedverlies per twitter, 

Zaterdag 6 september weer spektakel voor iedereen

Vuur en Licht op het Water met 
Aalsmeerse muziekverenigingen
Aalsmeer - Op 6 september is er 
weer groot feest met honderden 
verlichte boten en een inmiddels in 
het hele land vermaard vuurwerk ter 
hoogte van de Watertoren. Dit jaar-
lijkse evenement is uitgegroeid tot 
een festijn voor de hele Aalsmeer-
se bevolking. Ook de toeschouwers 
‘op het land’ vinden in steeds gro-
tere getale hun weg naar Vuur en 
Licht op het Water. Het feest bij de 

Watertoren vindt dit jaar weer plaats 
op de Kudelstaartseweg ter hoog-
te van de Watertoren. Met artiesten 
van Crown Theater en stalletjes met 
hapjes en drinken. Het organisatie-
comité is weer vastbesloten er een 
spetterend spektakel van te maken. 
De climax van het evenement blijft 
het spectaculaire vuurwerk bij de 
Watertoren. Dit wordt beschouwd 
als één van de mooiste vuurwerk-

shows in Nederland. Ook vanaf de 
wal was het vorig jaar een bijzon-
der schouwspel. Op de oevers bij de 
Watertoren, tot aan de Loswal in Ku-
delstaart kwamen duizenden men-
sen bij elkaar om het vuurwerk op 
de Westeinder Plassen mee te be-
leven. Mike (Multi) van der Laar-
se namens het organisatiecomité: 
“Het programma van vorig jaar had 
nogal wat nieuwe onderdelen. Zo-
als de flyboard show met een man 
die boven het water zweefde. Dat 
viel goed in de smaak. We gaan op 
deze weg verder. Meerdere spon-
soren hebben hun medewerking al 
weer toegezegd. Vuur en Licht op 
het Water leeft in ons dorp en er is 
nog steeds een grote bereidheid om 
ons te steunen. Het overleg met de 
sponsoren gaat verder, we hopen 
de zaak in de komende weken rond 
te krijgen. Alleen met hulp van die 
sponsoren kunnen we het evene-
ment voor een groot publiek organi-
seren.” Het organisatiecomité heeft 
er dus voor gekozen geen grote ver-
nieuwingen in het programma aan 
te brengen. Ap Eigenhuis zegt hier-
over: “Dit jaar gaan we door op de 
vorig jaar ingezette lijn. Met arties-
ten en stalletjes met een ijsje, hapje 

Bijschrift bij de foto: V.r.n.l. Wilma van Drunen van Aalsmeers Harmonie en 
Mike (Multi) van der Laarse en Ap Eigenhuis van Vuur en Licht op het Water.

en drankje bij de Watertoren. En we 
kijken of er mogelijkheden zijn om 
beelden van de verlichte boten in 
de Ringvaart ‘live’ bij de Watertoren 
te tonen. Een nieuw onderdeel van 
vorig jaar gaan we uitbreiden. Toen 
gingen Aalsmeers Harmonie en de 
Brulboeien ieder op een boot voor-
af aan de stoet van verlichte boten. 
Dit jaar willen we dat uitbreiden. We 
zouden het fantastisch vinden als 
alle Aalsmeerse muziekverenigin-
gen en koren mee doen en mee va-
ren, voor de verlichte boten uit. We 
nodigen ze hierbij van harte uit. Het 
enige dat ze nodig hebben is een 
boot.” Wilma van Drunen, voorzit-
ter van Aalsmeers Harmonie: “Vorig 
jaar hebben we meegedaan en we 
gaan dat dit jaar zeker weer doen. 
We kunnen het alle muziekvereni-
gingen en koren aanbevelen. Het is 
zo leuk om langs al dat publiek aan 
de Ringvaart te varen. We hebben 
de borrel na afloop op 6 september 
met onze mensen al weer gepland.” 
Verdere informatie over het evene-
ment is op de website www.vuuren-
lichtophetwater.nl te vinden. Mike 
‘Multi’: “We communiceren regel-
matig via onze website en facebook. 
We hebben bijna duizend facebook 
contacten. Voor ons is het belangrijk 
met deze groep feeling te houden. 
We staan open voor ideeën, kritiek, 
voorstellen en alles wat kan helpen 
om Vuur en Licht op het Water beter 
en mooier te maken. Voor Aalsmeer 
en voor alle Aalsmeerders. We ho-
pen dat zoveel mogelijk muziekver-
enigingen en koren zich zullen aan-
melden om mee te varen. ” 

Bewoners van OTT in Archeon
Aalsmeer - Zaterdag 17 mei ge-
noot een groep mensen met een 
verstandelijke beperking en hun be-
geleiders van een bezoek aan het 
Archeon. De bijna 15 gasten wa-
ren afkomstig uit woningen van Ons 
Tweede Thuis (OTT) – de woonstich-
ting voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Het bezoek werd 
georganiseerd door vrijwilligers van 
het Jongeren Rode Kruis, afdeling 
Aalsmeer en Uithoorn. De stem-
ming zat er meteen goed in. In de 
bus werd volop gekletst tussen de 
vrijwilligers en gasten. Rond tien uur 
kwam de stoet aan bij het Archeon. 
In groepjes zijn de gasten en vrijwil-
ligers het park in gegaan. De gas-
ten en vrijwilligers vermaakten zich 
zeer doeltreffend met het boog-
schieten, maar ook ontspannen in 
het Romeinse badhuis was erg in 
trek, evenals het broodjes bakken. 

De dag vloog voorbij en al snel was 
het dan ook tijd elkaar te ontmoeten 
bij de speelweide voor een heerlijke 
lunch. Met de hele groep is de dag 
in Romeinse stijl afgesloten bij een 
bezoek aan een gladiatorengevecht. 
Het was bloedstollend spannend! 
Zonder verwoningen op te heb-
ben gelopen kon iedereen geluk-
kig weer mee huiswaarts. Het Jon-
geren Rode Kruis zoekt nog jonge-
ren en scholieren die zich vrijwillig 
willen inzetten om mensen te hel-
pen, bijvoorbeeld in het kader van 
de Maatschappelijke Stage. Wil jij 
het Jongeren Rode Kruis helpen bij 
activiteiten voor ouderen of mensen 
met een beperking of wil je meer in-
formatie? Mail naar jongerenrode-
kruis@hotmail.nl, of kijk op www.fa-
cebook.com/JongerenRodeKruis of 
volg @jjrodekruis op twitter.
Jeroen Heimeriks 

PCOB op stap in Rotterdam
Aalsmeer - Het was een prachtige 
zomerse dag om uit te gaan, don-
derdag 22 mei. Met een bus vol gin-
gen leden van de P.C.O.B. naar Rot-
terdam. En dan kan het niet missen: 
Het eerste doel was de Euromast, 
daar begon de dag met een schit-
terend uitzicht over stad en havens, 
onder het genot van een heerlij-
ke kop koffie inclusief gebak. Hier-
na reed de chauffeur midden door 
het stadscentrum: met brede maar 
ook veel smalle straatjes om uitein-
delijk uit te komen bij de mooie her-
bouwde Laurenskerk. Eenmaal bin-
nen stonden de tafels al klaar, waar-
op de lunch werd geserveerd! Tot 
ieders verrassing kregen alle deel-
nemers van twee medereizigers 
een schitterend orgelconcert aan-
geboden: ook voor hen een bijzon-
der moment om hier in deze kerk 
op het orgel te mogen spelen. Ve-
len hebben ook nog meegezongen: 

wat klinkt het mooi in zo´n imposan-
te kerk. Na een uitleg over de kerk 
door de koster, werd de busreis ver-
volgd met een gids, die veel moois 
over Rotterdam vertelde en liet zien! 
Aan enthousiasme over ‘haar’ stad 
ontbrak het niet en het verbor-
gen stadsdeel Delfshaven heeft ze-
ker verrast: het oude havengedeel-
te en de industrie welke daar ont-
staan is. Ook kreeg de groep uitleg 
over de zeer moderne gebouwen 
en torenflats, welke langs de oe-
vers van de rivier de Maas, in de ja-
ren na de oorlog verrezen zijn. Aan 
het einde is de bus richting Sche-
veningen gereden en in een restau-
rant op de boulevard stond een ver-
rukkelijk diner te wachten. Heerlijk 
om deze bijzonder mooie dag zo af 
te mogen sluiten. Op de terugweg 
waren alle leden toch wel een beet-
je moe, maar ook heel voldaan over 
deze uitgaansdag.

via @althurkow, aan gynaecoloog de 
heer Thurkow van het Medisch Cen-
trum Amstelveen stellen. De gestel-
de vragen worden direct door de gy-
naecoloog beantwoord. Het twitter 
spreekuur is onderdeel van de lande-
lijke Draag-Weer-Wit-Week van 2 tot 
en met 6 juni. Meer informatie over de 
landelijke Draag-Weer-Wit-Week is te 
vinden op www.hevigbloedverlies.nl.

Interessante programma’s op lokale omroep
Gewichtsconsulente Daniële en 
seringenkweker Jan op Radio
 Aalsmeer - Radio Aalsmeer is de 
lokale omroep voor Aalsmeer en Ku-
delstaart. Iedere week zijn er weer 
vele interessante radioprogram-
ma’s te beluisteren. Zo is het ook 
de komende week weer de moei-
te waard af te stemmen op de 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de ka-
bel of via de livestream op www.ra-
dioaalsmeer.nl. Zo zal op maandag 2 
juni Jan ten Hoeve de hemd van het 
lijf worden gevraagd in de talkshow 
‘Door de Mangel’. Jan is voorgedra-
gen door Olaf Baarsen, die afgelo-
pen maandag de 38ste gast was. 
Olaf: “Ik heb vroeger met hem ge-
voetbald, hij is mijn collega geweest 
bij de brandweer en is een serin-
genkweker. Daarnaast zet Jan zich 
enorm in voor Kika en daar heb ik 
heel veel respect voor”. In het we-
kelijkse muziekprogramma ‘de Top 
10 van…’ mag deze week Daniël-
le Jonker haar tien favoriete num-
mers laten horen. Zij heeft samen 
met Coen van Iersel de Joop Jonker 
Stichting Aalsmeer opgericht, ver-
noemd naar de vader van Daniëlle. 
Voor de stichting stellen zij hun tuin 
aan de Mr Jac. Takkade in Aalsmeer 
beschikbaar voor kinderen en jong 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking en voor kinderen uit ge-
zinnen die wat minder te besteden 
hebben. Daarnaast is Jonker werk-

zaam als zelfstandig gewichtscon-
sulent. 

Politiek en Vrijdagavondcafé
Tenslotte zal komende zaterdag 
om 12.00 uur PACT Aalsmeer het 
lokale politieke nieuws doorne-
men in Aalsmeer Actueel. Luiste-
raars kunnen ook live vragen stel-
len aan de gasten via het telefoon-
nummer 0297-325858 of via stu-
dio@radioaalsmeer.nl. Aanstaan-
de vrijdag is er overigens geen uit-
zending van Vrijdagavondcafé met 
Ron en Lisette. Deze week kan ge-
luisterd worden naar non-stop mu-
ziek. Volgende week is er uiteraard 
weer een Vrijdagavondcafé met on-
der andere de maandelijkse rubriek 
van wijkagent Erik van den Brun, de 
Twitterhit, de Uit-agenda, interviews 
in de studio en alles omlijst met de 
hits uit de jaren tachtig en negen-
tig en van nu. Daarnaast geven de 
programmamakers binnenkort een 
passe-partout weg voor de Feest-
week Aalsmeer. Wil je weten hoe? 
Luister dan volgende week weer 
naar Vrijdagavondcafé tussen 21.00 
en 23.00 uur via Radio Aalsmeer 
en blijf op de hoogte via Twitter: @
Vrij_avondcafé of de Facebookpagi-
na. Het bezoekadres van de studio 
is: Van Cleeffkade 15, in de Crown 
Business Studio’s.

Caritas op Terschelling
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor 
Caritas heeft in het kader van het 30 
jarig jubileum een weekend doorge-
bracht op Terschelling. Na een bij-
zonder goede voorbereiding door 
de jubileumcommissie scheepten 
vrijdag 16 mei 40 koorleden zich in 
voor de twee uur durende overtocht 
naar het eiland. Door de onderlin-
ge ontspannen sfeer en het heerlij-
ke weer leek dit veel korter. 

Op Terschelling aangekomen zoch-
ten de leden de gehuurde fietsen 
op. De bagage werd per auto naar 
de accommodatie in Baaiduinen ge-
bracht. Intussen vertrokken de le-
den per fiets en verkenden daarbij 
gelijk het schitterende eiland en ge-
noten van het mooie, zonnige weer. 
Toen de fietsers en de bagage wa-
ren gearriveerd werden de slaap-
plaatsen in gereedheid gebracht. De 
kookploeg nam bezit van de keuken 
en de eerste voorbereidingen voor 
de avondmaaltijd werden getroffen. 
Rond de klok van 18.00 uur werd 
er aan tafel geschoven en konden 
de leden van een heerlijke warme 
maaltijd genieten. De avonduren 

waren ter eigen invulling en veel le-
den maakten gebruik van deze tijd 
om Hessel van Terschelling te gaan 
beluisteren. Zaterdag stond in het 
teken van een prachtige puzzelfiets-
tocht op het eiland. Ook dit had het 
organisatorisch comité weer perfect 
geregeld. ’s Avonds werd een aan-
gepaste Caritas Pubquiz gespeeld 
met leuke vragen en lekkere prijzen. 

Op de zondagochtend heeft Cari-
tas medewerking verleend aan de 
kerkdienst in Midsland. Dit was een 
zeer geslaagd optreden, getuige de 
enthousiaste reacties! De rest van 
de zondag was ter eigen invulling. 
Maar, om 17.30 moest er worden in-
gescheept. Na een boottocht van 
twee uur stonden de leden weer op 
de vaste wal van Harlingen. 

Een fantastisch georganiseerd en 
zonovergoten weekend vol goe-
de gesprekken zat er weer op. Ie-
dereen ging met een goed gevoel 
naar huis en had veel om thuis te 
verhalen. Meer informatie over I.K. 
Caritas te Aalsmeer op www.cari-
tasaalsmeer.nl.
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Michael Glanz verrassend, 
gedurfd en kleurrijk!
Aalsmeer - De Kunstroute van dit 
jaar (zaterdag 20 en zondag 21 sep-
tember) kent een aantal nieuwe ex-
posanten. Een van hen is Michael 
Glanz. Zijn werk bevat een kleuren-
palet zoals zelden is en wordt ver-
toond. Wie de kleine bovenzaal van 
De Oude Veiling betreedt, zal over-
donderd worden door het gedurf-
de kleurgebruik dat nog eens wordt 
versterkt door het strakke lijnenspel. 
“Ik spaar niet op verf”, lacht Michael 
die sinds 7 jaar tot volle tevreden-
heid in Aalsmeer woont. En dat is te 
zien. Niet dat er op het doek gro-
te klodders verf zijn waar te nemen, 
het zit hem meer in de hoeveelheid 
aan kleuren. Het is vuurwerk op zijn 
mooist. De schilderijen van Michael 

vereisen heel veel reken, knip en 
plakwerk. Een inspiratiebron is de 
Jugendstilperiode, maar ook de Ne-
derlandse schilder Piet Mondriaan. 
Hoewel de kunstenaar uitgaat van 
een tekening waarvan het patroon 
houvast biedt bij het verdere ver-
loop van het schilderij, ligt het kleur-
gebruik minder vast. Dat groeit tij-
dens het proces. Voor hem zelf ook 
vaak een verrassing. Bij ieder schil-
derij gaat hij, naar eigen zeggen, op 
avontuur. Wanneer de achtergrond 
is bewerkt, worden in allerhande va-
riaties stukjes tape op het doek ge-
plakt. Variërend van een paar milli-
meter tot een centimeter. Per schil-
derij worden meters tape gebruikt. 
Het daaruit voortkomende lijnen-

spel bepaalt de compositie. Met een 
brede kwast wordt de verf aange-
bracht en daarna moet precies op 
het juiste moment het tape verwij-
derd worden, altijd weer een span-
nend moment. De messcherpe lij-
nen zijn evenals de contrasteren-
de kleuren medebepalend voor het 
slagen van het totale werk. Het is 
de combinatie van uiterste precisie, 
strengheid, afstandelijkheid en uit-
bundigheid die het werk zo duize-
lingwekkend boeiend en fantasierijk 
maakt. Af en toe worden er ook ‘uit-
stapjes’ gemaakt met andere tech-
nieken, zoals onder andere model-
pasta en ook hier weet de kunste-
naar te verrassen met zijn visie en 
behandelwijze van het materiaal. 
Michael heeft zijn leven lang gete-
kend. Maar na een intermezzo heeft 
hij een paar jaar geleden zijn werk 
weer serieus opgepakt en inmiddels 
een mooi oeuvre bij elkaar geschil-
derd. U kunt het zelf allemaal gaan 

bewonderen tijdens de kunstroute 
in de door hem omgetoverde kleur-
rijke kleine bovenzaal van De Oude 
Veiling. Geniet van het werk, van de 
door hem gekozen muziek en zijn 
uitleg. Janna van Zon

Chris Bouman
Kudelstaart - In deze nieu-
we rubriek zal tweewekelijks een 
Aalsmeerder of Kudelstaarter een 
zevental vragen worden voorgelegd 
over zijn of haar interessante leven. 
Vorige keer was het een gezellig on-
deronsje met Bonnie st. Claire. Deze 
week is Kudelstaarter Chris Bouman 
aan de beurt. Chris heeft de spier-
ziekte PLS, Primaire Laterale Sclero-
se, het zusje van de bekendere va-
riant ALS. Hij doet dit interview dan 
ook met zijn spraakcomputer, omdat 
praten helaas niet meer mogelijk is.

Wie ben je?
Chris lacht alleen maar en vult zijn 
naam niet in op zijn schermpje. (Re-
dactie: De interviewster en hij zijn 
jarenlang collega’s geweest bij De 
Vries Scheepsbouw. Zij heeft het 
ziekteproces dan ook vanaf het be-
gin gevolgd en de twee hebben nog 
steeds contact.) Chris legt uit wan-
neer zijn ziekte is geconstateerd en 
wat er sindsdien in zijn leven is ver-
anderd: “In januari 2002 kreeg ik 
kramp in mijn handen en na heel 
veel dokters- en ziekenhuisbezoe-
ken werd in oktober 2003 de diag-
nose PLS bij mij vastgesteld. Het 
grote verschil met ALS is dat bij PLS 
de spieren van de vitale organen 
niet worden aangetast. Mijn tong-
spier echter wel, vandaar dat mijn 
spraak zienderogen achteruit is ge-
gaan.” Chris is 57 jaar oud, is inmid-
dels eenentwintig jaar getrouwd 
met Mirjam en heeft geen kinderen.

Waarom woon je in Kudelstaart?
“Ik ben geboren in Haarlem. Vie-
rendertig jaar geleden ontmoette 
ik Mirjam. Ze kwam aanlopen met 
mijn zus en het was meteen raak. 

Eenendertig jaar geleden zijn we 
gaan samenwonen. Eerst in Hoofd-
dorp, toen in Rijsenhout. Vervolgens 
hebben we nog een half jaar in een 
ark gewoond van De Vries Scheeps-
bouw en daarna zijn we verhuisd 
naar de nieuwbouw in Kudelstaart. 
We wonen hier nu vijfentwintig jaar 
met veel plezier.”

Heb je werk, zo ja, wat doe je?
“Ik ben drieëntwintig jaar timmer-
man geweest bij De Vries Scheeps-
bouw in Aalsmeer en had het pri-
ma naar mijn zin daar. Ik heb het tot 
november 2005 volgehouden, maar 
toen gingen mijn spieren te ver ach-
teruit en was het niet meer verant-
woord om door te werken. Door een 
fietsongeval in de Fortbocht, waarbij 
ik mijn sleutelbeen brak, belandde 
ik in de ziektewet, waar ik niet meer 
ben uitgekomen. De Vries heeft mij 
nog twee jaar lang doorbetaald en 
toen kreeg ik een WIA uitkering tot 
de dag van vandaag.”

Wat zijn je hobby’s?
“Ik werk nog graag met mijn han-
den. Dat gaat een stuk minder goed 
dan vroeger, maar ik zit vaak in mijn 
schuur om kleine klussen te doen 
zoals fotolijstjes van hout opknap-
pen, vogelhuisjes in elkaar te zetten 
en schilderen. Daarnaast zit ik veel 
op de computer. Puzzelen en met na-
me Sudoku doe ik ook graag. Tevens 
kook ik iedere dag, behalve in het 
weekend, want eigenlijk is het niet 
echt een hobby, maar pure nood-
zaak en een nuttige bezigheid. Ma-
caroni is mijn specialiteit, maar voor 
aardappels met een lekker stuk vlees 
en bloemkool draai ik mijn hand ook 
niet om. Zónder papje. Haha!” 

ger langs dat terras reed, keek voor 
mijn gevoel echt iedereen. Nu kijk 
ik gewoon terug. En eigenlijk is de 
reactie van kinderen zelfs best leuk. 
Heel eerlijk in ieder geval. Ach, ik 
moest gewoon wennen, heb ook 
niet gestudeerd om gehandicapt te 
zijn. Maar een beetje meer begrip 
en hulp voor mensen met een be-
perking is toch niet teveel gevraagd. 
Maar ik heb ook leuke ervaringen 
hoor: Bij RKAV heb ik een hele leu-
ke tijd gehad (jammer dat het op-
houdt te bestaan) en de uitjes en 
kaartavonden met vrienden. 
We spelen dan boerenbridge. Ook 
wil ik graag een goede vriend en 
ex-collega Peter van Klink bedan-
ken. Hij heeft mij het volgende aan-
geboden: als ik een dagje wil gaan 
varen, zorgt hij ervoor dat hij mij in 
zijn boot krijgt met behulp van een 
kraan. Dat vind ik echt bijzonder. Ik 
heb daar dan ook enorm veel zin in.”
Het duurt even voordat Chris zijn 
gevulde koek op heeft en zijn kof-
fie heeft hij inmiddels koud laten 
worden. Zijn ziekteproces is redelijk 
stabiel te noemen. En het lachen is 
hij gelukkig niet verleerd!

Door Miranda Gommans

Ontdek Boomkwekerskerkhof!
Aalsmeer - Als cursist van de 
gidsenopleiding bij IVN De Ron-
de Venen & Uithoorn heeft Renate 
Broxterman ruim een jaar lang op 
het kerkhof onderzoek gedaan. Op 
zaterdag 10 mei gaf ze haar presen-
tatie voor genodigden als praktijkaf-
sluiting van de cursus.
Genodigden van organisaties als 
IVN, LNH, Natuurgroep Aalsmeer, 
KCA, Gemeente Aalsmeer, Jozef-
school en begeleiders en medecur-
sisten ondergingen een alternatie-
ve ‘stormachtige’ natuurbeleving! 
Allereerst was er een feitelijke uit-
eenzetting over het kerkhof en een 
terugblik in kerkhoftijd tijdens een 
bezoek in cultureel café Bacchus. 
Het Aalsmeerse kerkhof heeft als 
algemene openbare begraafplaats 
dienst gedaan van 1875 tot 1932. In 
bestaande graven zijn nog tot 1970 
overledenen bijgezet. Sinds 1976 
draagt deze dodenakker de naam 
‘Boomkwekerskerkhof’, verkregen 
door de grote diversiteit aan bomen 

die in de bomensingel van het hof 
staan. De presentatie op het kerk-
hof zelf werd ingeluid door dorps-
dichter Marcel Harting. Ook wa-
ren er eigen geschreven gedichten 
over de kerkhovense natuur te le-
zen vanaf de KCA-zuilen. Tijdens de 
presentatie werd wel duidelijk dat 
het gemeentelijk monument meer 
is dan bomen en zerken. Er zijn veel 
andere levende bezoekers en be-
woners te ontdekken! Want neem 
nou de kruisspin in het wielweb in 
de oude klimopplanten bij de treur-
beuk. Heeft u haar wel eens een 
web zien spinnen? Ze doet aan re-
cycling als ze haar eigen web op-
eet. En wist u dat ze naast insecten 
ook pollen eet? En dat kruis. Haar 
naam door legende verkregen maar 
hoe komt dat kruis dan werkelijk op 
haar achterlijf? Van Renate hoor je 
nog eens wat en is zelf net een rijk 
stukje natuur. Vol verrassingen als 
je de tijd neemt om op ontdekkings-
tocht te gaan. Graag neemt ze ook u 

een keer mee tijdens een natuurbe-
leving en als het even kan op haar 
favoriete kerkhof. En dat is mogelijk 
in september tijdens de aankomen-
de weekenden waarop het kerkhof 
geopend is voor publiek: de Gedich-
tentuin met thema ‘Natuur!’, tijdens 
Monumentendag en de Kunstroute. 
De Natuurgroep zal dan aanwezig 
zijn om vragen over de kerkhoven-
se natuur te beantwoorden. Maar 
ook zijn er plannen om het kerkhof 
voor kleine groepjes mensen onder 

begeleiding open te stellen. Per be-
zoek kan dan een thema als bijvoor-
beeld symboliek en natuur, seizoe-
nen en kleuren, kerkhofgeluiden, 
vogels, vleermuizen, eetbare plan-
ten en zwerfafval aan bod komen. 
Wilt u alvast een indruk krijgen van 
de kerkhovense natuur? Kom dan 6, 
7, 13, 14 en 20 en 21 september naar 
het Boomkwekerskerkhof en laat de 
leden van de Natuurgroep Aalsmeer 
weten wat u van bovengenoemde 
openstelling vindt en verwacht. 

Dinsdag 10 juni in Boekhuis Aalsmeer

Bijzondere lezing met zang 
over reizen door Rusland
Aalsmeer - Voor zijn reizen door 
Rusland kon NRC-journalist Mi-
chel Krielaars zich geen betere gids 
wensen dan Anton Tsjechov. De 
grote Russische schrijver was een 
voortreffelijk beschouwer en wist 
de aard van zijn land en landgeno-
ten te doorgronden. In zijn boek ‘Het 
brilletje van Tsjechov’ reist Krielaars 
zijn held achterna, van Moskou naar 
Sint-Petersburg en Jalta, van het Si-
berische Tomsk naar Vladivostok en 
ten slotte naar het sterfbed van de 
schrijver in het Zuid-Duitse Baden-
weiler. 

Krielaars spreekt arbeiders, win-
keliers en boeren, die moeite heb-
ben te overleven in een archaïsche 
maatschappij, en ontmoet ook bur-
gemeesters, artsen en leraren, die 
hun best doen om hun land te ver-
anderen. 
Het resulteert in een bewogen en 
weemoedig verslag van een land 
dat in beweging probeert te komen, 
maar nog altijd vastgeroest zit in 
een mentaliteit die in veel opzichten 
dateert uit de middeleeuwen. Dins-
dag 10 juni geeft Michel Krielaars 
een lezing over zijn boek in Boek-

huis Aalsmeer. Het verhaal van de 
voormalig Rusland-correspondent 
wordt afgewisseld met zang van 
mezzosopraan Henriëtte Schenk 
(vrouw van de auteur) onder be-
geleiding van accordeonist Henk 
Meulenbeld. 

Zij brengen Russische negentien-
de-eeuwse romances ten gehore, 
die de melancholie van het Rusland 
van toen weergeven. Het program-
ma begint om 20.00 uur en duurt 
ongeveer een uur. Aansluitend is er 
gelegenheid om vragen te stellen en 
om, onder het genot van een drank-
je, na te praten. Ook zal de auteur 
zijn boek signeren. Reserveer nu 
plaatsen voor deze bijzondere en 
zeer actuele avond. Toegang is 6,50 
euro. Reserveren kan in de winkel in 
de Zijdstraat 12, via 0297-324454 of 
via boekhuis@boekenhof.nl.

 De Schijnwerper op...
Wat is er zo leuk aan 
Kudelstaart?
Chris zit in een elektrische rolstoel 
en gaat vaak in de zomer een eind-
je om. Uiteraard met zijn spraakap-
paraat. “Dan zit ik lekker op de los-
wal bootjes te kijken op de West-
einderplassen. Dat vind ik leuk aan 
Kudelstaart. Én de meeste men-
sen. Vooral de ondernemers hier. Ik 
doe sinds twee jaar regelmatig een 
rondje langs de slijter, de visboer, 
de dierenspeciaalzaak en Tine-
ke met haar kaaswinkel. Stuk voor 
stuk aardige en behulpzame men-
sen. Die krijgen van mij allemaal 
een pluim!” Als extra wil Chris graag 
Liesbeth Schots van de thuiszorg 
een compliment geven. Zij heeft er 
voor gezorgd dat die spreekwoor-
delijk knop omging, Mirjam en zijn 
beste vrienden hebben dat gelukkig 
goed opgepakt.

En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
“De fietspaden! Als je met kleine 
wielen over tegels rijdt is dat al geen 
pretje, maar die hobbels en kuilen 
maakt het nog erger. Vibreer naar 
Aalsmeer zeg ik wel eens geksche-
rend. Vooral langs de Kudelstaart-
se- en Mijnsherenweg. Dat wordt 
echt stuk gereden door mensen die 
hun eigen erf op en af moeten. Jam-
mer.”

Wil je een leuke (of 
minder leuke) ervaring 
met de lezer delen?
“Nou de minder leuke is vooral toen 
ik pas in een rolstoel zat; Ik werd 
erg bekeken en het is heel naar als 
mensen je negeren. Dat gebeurt nu 
minder. Ik ga regelmatig met vrien-
den en mijn buurman Jan bij de 
tennis kijken hier in het dorp. Mir-
jam tennist daar ook. Als ik vroe-

Bistro9 een smakelijke 
aanwinst in De Kwakel
De Kwakel - Voor veel inwoners 
van vooral in De Kwakel is het weer-
zien met Joke en Ad Bocxe een 
prettige verrassing. Na het afstoten 
vorig jaar van het Catering bedrijf 
Leenders dat sinds 1887 vast onder-
deel was van de bedrijfsactiviteiten, 
is na een periode van rust de tijd 
aangebroken om een nieuwe uitda-
ging aan te gaan. Op de vertrouw-
de locatie aan de Kerklaan 9, in het 
hart van het dorpscentrum, zijn Ad 
en Joke samen een nieuwe horeca-
gelegenheid gestart onder de naam 
Bistro9, waarbij de 9 (zijnde het 
huisnummer) in de ‘o’ staat. De bi-
stro is sinds 1 mei geopend om gas-
ten te ontvangen. Die er geweest 
zijn hebben kennis gemaakt met de 
culinaire creativiteit en de kwaliteit 
van de gerechten, waarover zij lo-
vende woorden spraken. Dat is niet 
zo verwonderlijk, want Ad en Joke 
Bocxe stonden er in hun doen en la-
ten altijd al om bekend. In de nieu-
we bistro treft u een informele sfeer 
en laagdrempelige aan. De gezelli-
ge inrichting met buiten een loun-
gemogelijkheid draagt daaraan bij. 
Ad kookt zelf en Joke treedt onder 
meer op als gastvrouw.

Betaalbaar
Het cijfer 9 is kenmerkend binnen 
de culinaire activiteiten. Zo is er 
een menukaart met negen bijzon-
dere en vaak wisselende gerecht-
jes. Die kosten elk 9 euro per stuk. 
Daarnaast zijn er telkens drie stan-
daard specialiteiten. Die staan op 
een schoolbord aan de muur in de 
bistro. Maximaal 30 gasten kun-
nen hier genieten van de kookkun-
sten van Ad. Hij is daarbij heel crea-
tief wat bij veel van zijn gasten blijk-
baar goed in de smaak valt. Reden 
waarom er al heel wat compliment-
jes zijn geuit. “Wij kopen zelf onze 
ingrediënten in en willen ook we-
ten waar het vandaan komt. Gezon-
de voeding en duurzame productie 
staan bij ons hoog in het vaandel. 
Die kenmerken vinden onze gas-
ten ook terug bij de gerechten op 
de kaart. Wij hebben doelbewust 
voor dit concept gekozen waar-
door er een soort ‘meerkeuzeme-

nu’ met kleine gerechten ontstaat. 
Onze gasten hoeven zich nu niet tot 
een smaak te beperken, maar kun-
nen van meerdere samenstellingen 
proeven. Bovendien willen we het 
betaalbaar houden voor iedereen”, 
laat Ad weten. “Voor de ingrediën-
ten maken we gebruik van streek-
producten als dat zo uitkomt. Daar-
naast hebben we een mooie wijn-
kaart met betaalbare (huis)wijnen. 
Dennis van De Wijnschuur is onze 
leverancier daarvan. Wij zijn voort-
durend op zoek naar locale leveran-
ciers die bijzondere en lekkere pro-
ducten aanbieden welke wij voor 
onze gerechten kunnen gebruiken 
en onze gasten kunnen voorschote-
len. Als zij dezelfde taal spreken en 
gaan voor service en kwaliteit, wil-
len wij graag met hen in zee. Wij wil-
len een smakelijk, gezond en geva-
rieerd aanbod voor onze gasten te-
gen een betaalbare prijs. Dat is ons 
uitgangspunt. De maand juni heb-
ben wij als ‘kreeftenmaand’ bestem-
peld. Dan zijn er ook gerechtjes met 
kreeft en afgeleiden daarvan.”

Gezelschappen
Bistro 9 is open van woensdag tot 
en met zaterdag van 18.00 tot 21.30 
uur. De locatie is goed bereikbaar 
met ruim voldoende parkeerplaat-
sen voor de deur. Wie meer over de 
gerechten wil weten kan zich via de 
website op de hoogte stellen: www.
bistro9.nu. Berichten worden ook 
verspreid via Facebook waar lief-
hebbers op kunnen linken (fb.com/
restaurantbistro9). Gezelschappen 
kunnen in beslotenheid eveneens 
gebruik maken van de locatie van 
zondag tot en met dinsdag. Maar 
ook grotere groepen voor bijvoor-
beeld vergaderingen, bijeenkom-
sten, productpresentaties en zelfs 
kooklessen(!), kunnen er terecht 
want het aangrenzende Business & 
Partycentrum valt eveneens onder 
de regie van Bistro9.
Ad en Joke Boxce heten u van har-
te welkom in Bistro9. Op eerste 
Pinksterdag en Vaderdag ook ge-
opend! Reserveren is wel zo prettig: 
06-46835288 of via e-mail info@bi-
stro9.nu.

Veel animo nieuwbouw 
Centrum Aalsmeer
Aalsmeer -  Afgelopen zaterdag 24 
mei was het de landelijke dag van 
de bouw en in Aalsmeer werd de 
mogelijkheid gegeven om een kijk-
je te komen binnen in de nieuwe ap-
partementen en winkels in de Zijd-
straat, Dorpsstraat en Molenpad. En 
van dit ‘kijkje in de keuken’ is flink 
gebruik gemaakt. Vele nieuwsgieri-
gen mocht Van Berkel Projectont-
wikkeling verwelkomen. De nieuw-
bouw aan de buitenkant is met haar 
Amsterdamse gevels een prachtige 
aanwinst, hoe zou het aan de ande-

re kant van deze gevels zijn? “Ook 
prachtig”, aldus enkele bezoekers. 
“Mooie, ruime appartementen en de 
binnentuin staat fraai in bloei.” Als 
fijn werd het gemeubileerde huis 
ervaren. Hierdoor was goed te zien 
hoe ruim de appartementen zijn en 
hoe deze eventueel ingericht kun-
nen worden. Geïnteresseerd, maar 
niet geweest? Kijk voor informatie 
en/of het maken van een afspraak 
op www.vanberkelaannemers.nl. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Nieuwe verlichting 
Zijdstraat

Aalsmeer - Nog dit jaar worden 
de lantaarnpalen in de Zijdstraat 
vervangen voor nieuwe exempla-
ren. De huidige verlichting is verou-

derd en verbruikt in verhouding nog 
veel energie. Binnenkort gaan nieu-
we proefarmaturen geplaatst wor-
den met Led-verlichting. Dit om te 
kijken wel lantaarns het beste pas-
sen in de winkelstraat. De gemeente 
maakt in deze de keuze in samen-
spraak met de ondernemers in het 
Centrum.
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Bewoners Ons Tweede Thuis 
exposeren in gemeentehuis

Aalsmeer - Vanaf maandag 2 juni 
kunnen bezoekers aan het gemeen-
tehuis weer een nieuwe tentoon-
stelling bewonderen. De reacties op 
de twee vorige tentoonstelling van 
Jan Faber en Cathy van der Meu-
len waren positief. De rondleidin-
gen werden goed bezocht. Het ge-
nomen initiatief om de wanden van 
het gemeentehuis te voorzien van 
kunst blijkt gewaardeerd. Nu alweer 
de derde tentoonstelling. Naast de 
schilderijen van psychologe Chris-
ta Logman en haar leerlingen zijn 
ook uitgenodigd de bewoners van 
Ons Tweede Thuis. Het uitgeko-

zen werk waarmee een aantal van 
hen gaat exposeren, zoals tekenin-
gen, collages en bewerkte hoeden-
dozen, heeft een spontaniteit die de 
mens blij maakt. Het gaat om leu-
ke eenvoudige en originele vonds-
ten die met grote zorgvuldigheid 
tot stand zijn gekomen. Soms met 
wat hulp van hun begeleidster. De 
deelnemende ‘kunstenaars’ verheu-
gen zich zeer op de komst van bur-
gemeester Jobke Vonk en wethou-
der Gertjan van der Hoeven. “Mis-
schien willen zij wel wat van mij ko-
pen”, gniffelt één van hen. Maan-
dag 16 juni worden zij officieel ver-

welkomd en de spanning voor de-
ze middag stijgt. Ook het team ver-
heugt zich op deze tentoonstelling. 
“Het is fijn dat het College aandacht 
schenkt aan de creatieve vaardig-
heden van onze bewoners en cliën-
ten. Het gemeentehuis wordt druk 
bezocht en zo hopen wij dat er nog 
meer Aalsmeerse bewoners zien 
wat onze mensen allemaal maken. 
En het is ook goed om te kunnen la-
ten zien dat de aangeboden restma-
terialen altijd goed terecht komen. 
Men kan nu zelf het resultaat ko-
men aanschouwen.” 
Janna van Zon

“Ik doe lekker mijn eigen zin”

Aalsmeer - Kees van Eijk is gebo-
ren en getogen Aalsmeer. “Ik ben 
een ras Aalsmeerder, ik heb het 
Amsterdamse Bos nog zien aan-
leggen, dat was in de oorlog werk-
verschaffing. Toen ik nog jong was, 
had ik een gevaarlijk beroep.” Hij re-
pareerde de glasruiten van de kas-
sen. “Dat heet permenieten”, ver-
telt hij. “Ik was een koorddanser die 
goed zijn evenwicht wist te houden. 
Ik ben ooit maar één keer uitgegle-
den en toen heb ik mijn pols gebro-
ken.” Van Eijk is een bekende bij xde 
Aalsmeerse kwekers, waar hij op za-
terdag de rozen sneed, ook werkte 
hij op de veiling. Nu woont hij tot 
volle tevredenheid bij Ons Tweede 
Thuis. Dat hij mee gaat doen aan de 
tentoonstelling in het gemeentehuis 
vindt hij fantastisch. Trots laat hij de 
hoedendozen zien die hij heeft ge-
schilderd. Dat hij veel van dieren 
houdt is duidelijk. “Wij hadden thuis 
altijd honden en poezen.” Maar ook 
zijn bloemmotieven stralen een vro-
lijkheid uit. Met de tekeningen is 
Kees geholpen, de kleuren zijn aan-
gegeven door de begeleidster maar 
het schilderwerk is van zijn hand. “Je 
moet er de tijd voornemen en ge-
duld hebben maar het is heel leuk 
om te doen. Kijk deze doos is voor 
mijn kleinzoon.” Gelukkig zijn er nog 
genoeg te koop. 
Rob van Maare had vroeger een 
hekel aan school, hij ging veel lie-
ver werken en vond een goed on-
derkomen op de Sociale Werkplaats 
Cruqiushoeve. Nu heeft hij een fij-
ne kamer bij Ons Tweede Thuis. 
Waar ook veel eigen werk hangt. In 
de ochtenduren is hij altijd te vin-
den op de creatieve afdeling. Waar 
hij geestige portretten maakt van 
kleine stukjes hout. Eerst maakt hij 
een tekening en vervolgens worden 
de vormen uitgezaagd. “Ik doe lek-
ker mijn eigen zin, kijk zo maak een 
baardje en dat moeten de wenk-
brauwen worden en die vogel dat 
is een petje. Het moet zo gek mo-

gelijk zijn. Wij lachen ons rot hier. 
Zij noemen mij wel een vrolijke 
Frans maar zo heet ik niet.” Rob van 
Maare hoopt dat hij beroemd wordt 
in Aalsmeer nu zijn werk te zien is in 
het gemeentehuis.
Cor Klootwijk en Barend van den 
Burg werken vaak samen. Barend 
tekent de figuren en bedenkt de 
kleuren en Cor vult met de meest 
grote zorgvuldigheid de vlakken in 
met steentjes. Het resultaat mag er 
wezen en het is dan ook niet gek dat 
veel mensen een werk willen heb-
ben. Er worden zelf verzonnen pop-
petjes gemaakt van papiermaché. In 
opdracht werden al de voetballers 
van Feijenoord, Ajax en PSV uitge-
beeld. “Hartstikke leuk, mijn vrien-
din heeft ook werk van mij op haar 
kamer. Je moet wel veel geduld 
hebben hoor, want het is heel pre-
cies werk. Je moet rustig aan doen 
dan gaat ‘t het beste.”
Frits de Wit komt uit de Amster-
damse Dapperbuurt en houdt heel 
veel van bloemen. “Vroeger fotogra-
feerde ik altijd bloemen.” Nu werkt 
hij vanuit het hoofd. “Ik ben altijd 
weer blij als het af is, want dan heb 
ik weer een leuk cadeautje voor ie-
mand. Ik hoop dat de burgemeester 
iets van mij wil kopen.”

Toen Joost de Boer in Ons Twee-
de Thuis kwam wonen had hij maar 
één hobby en dat was kijken in de 
grote Bosch atlas. Toen hij de men-
sen om zich heen zag tekenen en 
schilderen en zag wat zij allemaal 
maakten, besloot hij dat ook maar 
eens te gaan proberen. En nu schil-
dert hij met ongelooflijk veel ple-
zier en geduld mooie taferelen. “Ik 
ben op zondag 11 mei, Moeder-
dag, geboren. Ik ben een echt moe-
derskindje”, lacht hij. Joost woont in 
de Spil, maar komt een paar dagen 
per week naar Ons Tweede Thuis. 
“Ik ken heel veel Aalsmeerders, de 
vroegere directeur van de Bloemen-
veiling is een neef van mij. En ik ben 

29 jaar lid geweest van Con Amore 
waar ik als bariton in het koor zong. 
Nu ben ik tot erelid benoemd”, ver-
telt hij trots. Willem van Oldenburg 
is met zijn 88 jaar de oudste bewo-
ner van Ons Tweede Thuis afdeling 
Hortensialaan. “Mijn jongste zus-
ter zei ooit, ik was nog jong, jij moet 
gaan schilderen.” Het was niet tegen 
dovenmansoren gezegd. Willem be-
gon met het tekenen en schilderen 
van huisjes en doet dat nog steeds 
ook nu zijn ogen wat slechter wor-
den. “Ik moet toch wat doen?” Wil-
lem zit het liefst op zijn eigen kamer 
daar voelt hij zich het prettigst, lek-
ker met een muziekje er bij is hij aan 
het werk. “Als ik zin heb dan schuif 
ik aan af en toe drink ik een kopje 
koffie beneden mee.” Willem is een 
snelle werker, hij maakt wel een te-
kening per dag, allemaal huisjes en 
allemaal anders.
Hannie van Dongen is een echte 
dierenliefhebster, bijna iedere week 
is zij wel een dag in Artis te vinden. 
En op de vraag of zij een voorkeur 
voor een bepaald dier heeft moet 
zij het antwoord schuldig blijven. 
“Ik vind alle dieren even leuk.” Zij 
werkt graag bij kinderboerderij de 
ooievaar, waar zij zorgt voor de ko-
nijnen en cavia’s. Haar tekentalent 
werd ontdekt door één van de be-
geleidsters. En wat zij maakt is op-
merkelijk van compositie en kleur. 
Niet alleen haar tekening zijn fraai 
ook de ansichtkaarten die zij maakt 
zijn kleine kunstwerkjes. 
Krijn Muilwijk is helaas vorig jaar 
overleden, maar zijn werk mocht 
niet ontbreken. Met toestemming 
van de familie zijn er gelukkig een 
aantal werken te zien. “Krijn vond 
het heerlijk om allerlei dingen na te 
tekenen uit foto- en platenboeken. 
Molens en dieren waren daarbij fa-
voriet. Met zijn directe tekenstijl zet-
te hij in een uur een paar voorwer-
pen, planten of dieren neer. Als de 
begeleiding daarna de uitgebeelde 
onderwerpen uitvergroot in een be-
paalde compositie rangschikte, ont-
stond er een kunstwerk in de trant 
van Cobra.”

Janna van Zon

10 Juni officiële opening en 
rondleiding

Expositie Christa Logman 
in het gemeentehuis

Aalsmeer - Van dinsdag 3 juni tot 
en met vrijdag 29 augustus expo-
seert de kunstenares en psycholo-
ge Christa Logman in het gemeen-
tehuis. Naast haar eigen werk (van 
haar is de veel bekeken tentoonstel-
ling Markante Kudelkoppen) wor-
den ook werken van haar cliënten 
tentoongesteld. Onderdeel van haar 
psychologie behandeling is namelijk 
dat Christa hen leert om met crea-
tieve technieken hun emoties te ver-
beelden en te bespreken. Zo zijn zij 
beter in staat met hun gevoel om 
te gaan en kunnen zij betere keu-
zes maken en het leven voor zichzelf 
wat gemakkelijker maken. De resul-
taten van het tekenen en schilde-
ren van deze cliënten en van Chris-
ta zelf worden nu dus tentoonge-
steld in het gemeentehuis. Op spe-

ciale blauwe panelen komt er tege-
lijkertijd een tentoonstelling met de 
werken van een aantal creatieve be-
woners van Ons Tweede Thuis in het 
gemeentehuis. 

De officiële opening van de expo-
sitie en rondleiding is door Chris-
ta Logman zelf op dinsdag 10 ju-
ni om 20.00 uur in het gemeente-
huis. Aanmelden voor deze (gra-
tis) rondleiding is verplicht en kan 
via de mail bij Janna van Zon: nack-
wach@tiscali.nl of telefonisch via 
06-12922954. Op de schilderij-
en van Christa staat vrijwel altijd 
de mens centraal. Zij weet met een 
warme gelaagdheid de meest in-
teressante karaktertrekken van de 
persoon vast te leggen. Door haar 
mooie losse penseelvoering en haar 

als het ware zingende kleurgebruik, 
geeft zij de schilderijen een variatie 
aan klanken mee die de kijker blij-
ven fascineren ook zonder de per-
soon in kwestie te kennen. Christa 
maakt van haar portretten een boei-
ende ontdekkingsreis. Op radio 2 
(Cappuccino) is werk van haar met 
muziek gecombineerd en bespro-
ken. Luisteraars vertelden toen over 
het therapeutische effect op hen bij 
het zien van haar schilderij samen 
met het luisteren naar de muziek. 
Deze manier van naar kunst kijken 
is in lijn met de ideeën van de filo-
soof Alain de Botton die momenteel 
in het Rijksmuseum de tentoonstel-
ling ‘Kunst is Therapie’ heeft inge-
richt met thema’s als verlies, liefde, 
fortuin met achterliggende drijfveer 
het therapeutische effect van het 
kijken naar kunst bij de levensvra-
gen die wij allemaal hebben. Christa 
heeft verschillende prijzen gewon-
nen met haar werk, waaronder een 
Prix Special in 2011 in het Caroussel 
de Louvre in Parijs (‘La robe rouge’) 
en de gedeelde eerste prijs op Rem-
brandtkunstplein (‘Rembrandt Live’) 
Dit jaar doet Christa mee met een 
expositie van de eerste delegatie in 
het Fine Arts Museum, Ho Chi Min 
City (Vietnam).

VVD-kandidaten bezoeken 
Nederlandse sierteeltsector
Aalsmeer -Op maandag 19 mei 
hebben de kandidaat Europarle-
mentariërs Mark Dijk, Jan Huitema 
en Robert van Rijn een werkbe-
zoek afgelegd aan de bloemenvei-
ling Flora Holland in Aalsmeer en 
bloemenkweker Vireõ plant sales. 
Doel van het werkbezoek was om 
te inventariseren waar deze grote 
Nederlandse sector op Europees 
niveau tegenaan loopt. 

Het werkbezoek begon vroeg in de 
ochtend met een presentatie in de 
bestuurskamer van Flora Holland. 

Flora Holland dat jaarlijks zo’n 4,4 
miljard euro omzet is toonaange-
vend in Europa. 

Wat direct werd aangegeven is dat 
de tuinbouw een immense sector 
is die alleen al in Nederland onge-
veer 450.000 arbeidsplaatsen huis-
vest en een productiewaarde heeft 
van 8 miljard euro. De boodschap 
die werd meegegeven aan de kan-
didaten was dat de tuinbouw soms 
best wat meer geprezen mag wor-
den om haar innovatie. Volgens 
Flora Holland is de tuinbouw een 

innovatieve sector en is Nederland 
bijvoorbeeld toonaangevend in het 
veredelen van planten. Het nut en 
de noodzaak van een goed geor-
ganiseerd Europa bleek ook wel 
in de exportcijfers van Flora Hol-
land. Bijna alle afzet van de veiling 
werd direct geëxporteerd naar an-
dere Europese lidstaten. Hierdoor 
werd helder dat de Nederlandse 
tuinbouw ontzettend profiteert van 
het Europese vrijhandelsverkeer 
en dat Aalsmeer en de tuinbouw 
en sierteelt sector niet zonder een 
EU kan. Hier zijn enorm veel ba-
nen van afhankelijk in de nationa-
le economie. 

De tweede helft van het werkbe-
zoek bestond uit een rondleiding 
door een kwekerij. Dit vond plaats 
bij Vireõ plant sales, een grote 
kweker met ongeveer 150 men-
sen personeel in dienst. Tijdens 
de rondleiding liet het bedrijf in de 
praktijk zien hoe innovatie in de 
tuinbouw uiteindelijk in de praktijk 
wordt toegepast, bijvoorbeeld door 
het automatiseren van bepaalde 
delen van het kweekproces. Vireõ 
plant benadrukte het belang van 
Europese handel, naar schatting 
gaat ongeveer 50 procent van de 
handel van Vireõ naar Duitsland. 
Door het vrij verkeer van goede-
ren is het voor Vireõ veel eenvou-
diger om handel te drijven met Eu-
ropa en is Nederland nog steeds 
een toonaangevende exporteur in 
de Europese tuinbouwsector.
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Europese Verkiezingen: Feestje 
voor VVD, CDA en D66
Aalsmeer - Een verrassende uit-
slag van de verkiezingen voor het 
Europese Parlement in de vroege 
ochtend van afgelopen maandag 
26 mei op de site van de gemeente. 
De PvdA was de grootste partij ge-
worden en de VVD was flink gekel-
derd. De twee bleken omgedraaid, 
want de VVD heeft in Aalsmeer toch 

echt de meeste stemmen gekregen. 
Liefst 1.767 stuks en dit is 20,6 pro-
cent van de totaal 8.572 stemmen. 
De verkeerde uitslag was overigens 
snel ontdekt, binnen een uur was het 
gecorrigeerd. Als enige partij had de 
VVD een inwoner uit Aalsmeer op 
haar partijlijst staan en voor deze 
Robert van Rijn is het hokje veelvul-

dig rood gekleurd. De fractievoorzit-
ter kreeg 340 stemmen, 4 procent, 
oftewel een vijfde deel van de totaal 
op de VVD uitgebrachte stemmen. 
Het CDA heeft eveneens goed ’ge-
boerd’ tijdens de Europese Verkie-
zingen, waarvoor afgelopen donder-
dag 22 mei veertien stembureaus in 
de gemeente geopend waren. Heel 
druk hebben de heren en dames 
in de stemlokalen het niet gehad, 
de opkomst was ‘slechts’ 38 pro-
cent. Overigens wel 1 procent hoger 
ten opzichte van 2009, toen stok-
te de teller op 37 procent. De CDA 
met 1.435 stemmen (16,7 procent) 
op nummer twee, op de voet ge-
volgd door D66 met 1.265 stemmen 
(14,8 procent). Ook de euroscepti-
sche partij PVV heeft in Aalsmeer 
prima gescoord, met 1.171 stem-
men (13,7 procent) de vierde partij. 
De ‘echte’ Anti Eu(ro) partij echter 
niet, slechts 31 stemmen (0,4 pro-
cent). De PvdA bleef met 631 stem-
men (7,4 procent) de Christen Unie/
SGP nipt voor, 548 stemmen (6,4 
procent). Op de SP hebben 479 in-
woners (5,6 procent) gestemd en 
voor de Partij voor de dieren hebben 
349 inwoners (4,1 procent) gekozen. 

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder heeft afgelopen donderdag 22 mei haar 
stem uitgebracht in het lokaal in het zorgcentrum aan het Molenpad. De keu-
ze was snel gemaakt, het biljet werd zorgvuldig in de ‘stemcontainer’ gede-
poneerd. 

Niet heel druk is het geweest in de stemlokalen in de gemeente, de opkomst 
was ‘slechts’ 38 procent.

Voor Groen Links was niet veel ani-
mo, 326 stemmen (3,8 procent), de 
50 Plus partij wist zelfs nog meer 
kiezers te winnen, 330 (3,9 procent). 
De verkiezingen voor het Europese 
Parlement zijn in totaal in 28 lidsta-
ten van de Europese Unie gehou-
den. Veel landen hadden zondag als 
stemdag uitgekozen, in Nederland 
was donderdag 22 mei de dag dat 

iedereen zijn of haar stem mocht 
laten horen. In Aalsmeer hadden 
22.495 stemgerechtigden de uitno-
diging in de brievenbus ontvangen. 
Slechts 8.572 inwoners zijn echter 
gaan stemmen. Van dit aantal heb-
ben 32 personen blanco gestemd, 
14 stemmen zijn ongeldig gemaakt, 
wat geresulteerd heeft in 8.526 gel-
dige stemmen (totaal 38 procent).

Gemeentebestuur van Aalsmeer 
laat zien wat je waard bent!
Of: hoe draai je op een bureaucrati-
sche manier enig overgebleven po-
litieke interesse van de burger de 
nek om? Bij hun eerste vergadering 
al gaan wethouders en raadsleden 
rollebollend over de vergadervloer. 
Precies een week vóór de verkiezin-
gen voor een Europees Parlement. 
Hoe kun je in hemelsnaam een po-
sitief vertrouwen krijgen in de Euro-
pese politiek, ergens ver van je bed, 
als in je eigen durp de volksverte-
genwoordigers vanaf dag één niet 
eens in staat zijn om er iets van te 
maken, alle verkiezingsbeloftes en 
toezeggingen ten spijt. Daadkrach-
tig bestuur, nemen van verantwoor-
delijkheid, breed gedragen besluit-
vorming, samenwerking met andere 
politieke partijen: de kreten vliegen 
je om de oren. Maar als ze prak-
tisch en concreet ingevuld moeten 

worden is men blijkbaar plotseling 
de weg kwijt. Realiseren gemeen-
teraads- en collegeleden zich wel 
dat ze daar zitten als vertegenwoor-
digers en bestuurders van en voor 
de Aalsmeerse bevolking en dat 
het algemeen belang van ons: de 
Aalsmeerders, leidend dient te zijn 
en dat individueel- of partijbelang 
hieraan ondergeschikt dient te zijn. 
Moties van wantrouwen indienen 
tegen wethouders vijf minuten na-
dat ze geïnstalleerd zijn, ‘om proce-
durele redenen’: welke bureaucra-
tische gek bedenkt het? Onze Bur-
germoeder heeft gelijk: stop met dat 
gekakel en ga besturen. Kom op, 
laat zien wat je waard bent! 

Niek van de Merbel
Kas 51, 1431 MB Aalsmeer
niekmerbel@tiscali.nl

ingezonden Wijkoverleg Dorp heel nuttig!
Aalsmeer - Maandag 26 mei kwam 
Wijkoverleg De Dorper in de piano-
bar van het Crown Theater bij el-
kaar. Voor wie geïnteresseerd is in 
zijn of haar woonomgeving zijn deze 
vergaderingen een must! Hier krijgt 
men namelijk de kans om vragen te 
stellen en zo goed als maar moge-
lijk is geïnformeerd te worden over 
het wel en wee van de woonomge-
ving. Voorzitter Dick de Geus heeft 
een behoorlijke parate kennis. Pun-
ten van een vorige vergadering wor-
den uitgebreid besproken, waar-
door je het gevoel krijgt dat er ok 
wezenlijk geluisterd wordt. Opval-
lend zijn wel de steeds weer terug-
komende problemen. Hoe krijg ik 
mijn auto zo dicht mogelijk bij mijn 
huis geparkeerd en hoe zit het met 
het hondenbeleid? Gelukkig komen 
er ook veel relevante vragen aan 
de orde zoals: hoe gaat het nu met 
de geluidsoverlast van Schiphol, 
en de busbaan op Burgemeester 
Kastelijnweg is die nog wel nodig, 
wat kan er gedaan worden aan de 
stankoverlast in het dorp, de nieuwe 
blauwe zone op het Praamplein, dat 
was toch niet zo afgesproken? Voor 
een veel te steil bruggetje wordt er 
door één van de aanwezigen een al-
ternatief bedacht. 

Supermarkten en feestweek
Ook blijkt de komst van de super-

markten Lidl en Deen een aan-
dachtspunt. En die feestweek waar-
om nog steeds op het Praamplein. 
Wat blijkt dan? Dat het Praamplein 
ooit ontworpen is om er ook een 
dorpsfeest te kunnen houden. Leu-
ke wetenswaardigheden die vervol-
gens ook weer een aardige discus-
sie opleveren, tussen de voor en te-
genstanders. De ooit zo gevreesde 
overlast van de disco in het Crown 
Theater blijkt reuze mee te vallen. 
Sommige zorgen blijken gewoon te 
voorbarig. Natuurlijk is er niet voor 
iedere klacht of vraag een eendui-
dig antwoord. Sommige problemen 
kunnen eenvoudigweg niet worden 
opgelost, omdat de wet nu eenmaal 
zo is geconstrueerd dat de gemeen-
te daar geen zeggenschap over 
heeft. Dat telt met name voor de 
komst van de Lidl hetgeen niet be-
tekent dat het college zich zo maar 
neerlegt bij een aantal kernpunten. 
Geenszins. Want ook de gemeen-
teraad maakt zich zorgen over de 
verkeersafhandeling. Op de vraag 
waarom zo’n Lidl niet naar een indu-
strieterrein gaat, zoals dat in Frank-
rijk, Duitsland, Spanje ook zo is, 
blijkt het antwoord dat de Lidl daar 
gewoon niet voor kiest. Voldoende 
onderzoek heeft overigens uitgewe-
zen dat Aalsmeer wel vaart bij een 
aantal grote supermarkten. “En re-
ken maar dat die mensen niet over 

één nacht ijs gaan”, gaf de voorzitter 
aan. Wat betreft het gevoerde socia-
le beleid scoort Aalsmeer heel hoog. 
Directeur Mieke van Arum van de 
Heliomare is hierover zeer positief. 
De poortwachters doen hun werk 
fantastisch waardoor de lijntjes van 
de verschillende instanties en hulp-
verleners veel dichter bij elkaar lig-
gen en er effectiever en sneller ge-
werkt kan worden. 

Speelplek en stappenplan
Dat het Stokkenland in de toekomst 
een ideale speelplek wordt voor de 
jeugd liet een uitgebreide platte-
grond zien, het ontworpen plan van 
bureau Donkergroen biedt veel mo-
gelijkheden. Aalsmeer wordt er al-
leen maar leuker door, ook het stap-
penplan draagt letterlijk en figuur-
lijk een steentje bij. Kleurige teke-
ningen van leerlingen van de Samen 
Een school zullen vanaf eind augus-
tus het straatbeeld gaan verfraaien. 
Aan het einde van de bijeenkomst 
werd nog eens benadrukt hoe be-
langrijk het is dat Aalsmeerders zich 
roeren en mondig blijven. De verga-
deringen van het wijkoverleg zetten 
echt zoden aan de dijk om iets voor 
elkaar te krijgen en het is ook nog 
eens leuk om de buurtbewoners be-
ter te leren kennen!

Janna van Zon 

Ronde Tafel Gesprek vanavond
Aalsmeer - Vanavond, woensdag 
28 mei, vindt voor de tweede maal 
het Ronde Tafel Gesprek plaats. De 
bijeenkomst is bedoeld om de ge-
meenteraad de gelegenheid te ge-
ven om meningen en ideeën van 
inwoners en bedrijven te verzame-
len over onderwerpen die voor de 
eerstvolgende raadsvergadering op 
de agenda staan. De gesprekken 
hebben een verkennend karakter. 
Er wordt tijdens deze bijeenkomst 
geen besluit genomen. Als een on-
derwerp niet op de agenda staat, 
kan hierover gesproken worden tij-

dens het zogenaamde ‘Aalsmeer-
se kwartiertje’ aan het einde van de 
avond. Wie een onderwerp wil aan-
dragen of wil deelnemen aan het 
gesprek dient zich aan te melden 
en dit kan tot 12.00 uur via griffie@
aalsmeer.nl of 0297-387516. 
Wie als toehoorder ‘gewoon’ aanwe-
zig wil zijn, kan om 20.00 uur bin-
nen wandelen. Om precies 22.00 
uur wordt de hamerslag gegeven 
voor einde van de bijeenkomst. Op 
de agenda dit keer: Armoede be-
strijding en kinderen en Transitie 
Jeugdzorg. 

Thee met AB 
zaterdag!

Aalsmeer - De laatste zaterdag van 
de maand is inmiddels een mooie 
traditie geworden, waarbij fractiele-
den van Aalsmeerse Belangen van 
15.00 tot 17.00 uur aanwezig zijn in 

De Oude Veiling om, onder het ge-
not van een kopje thee, te horen wat 
u bezig houdt in de Aalsmeerse po-
litiek. Ditmaal zal natuurlijk ook de 
aandacht gericht zijn op het geslo-
ten coalitieakkoord. Iedereen, die 
graag met de leden van AB in ge-
sprek wil, wordt zaterdag 31 mei 
hartelijk welkom geheten in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat.

Matrassen stuk 
na inbraak huis

Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 24 op zondag 25 mei is 
ingebroken in een woning in de 
Wilhelminastraat. Toen de be-
woner thuis kwam, zag hij licht 
branden. Direct is de politie ge-
alarmeerd, maar de dieven had-
den zich reeds uit de voeten ge-
maakt. De inbrekers hebben het 
hele huis doorzocht. Alle kasten 
zijn open gemaakt en zelfs de 
matrassen open gesneden tij-
dens de zoektocht naar kostbare 
spulletjes. Er zijn sieraden gesto-
len. De dieven zijn beginnen ge-
komen door het cilinderslot aan 
de achterzijde open te boren.

Boete voor 
winkeldief

Aalsmeer - Op dinsdag 20 mei 
even voor het middaguur is een 
88 jarige inwoner aangehouden 
wegens diefstal uit een winkel in 
de Lakenblekerstraat. De man wil-
de een doosje spijkerpluggen ter 
waarde van 13 euro meenemen 
zonder te betalen. De man heeft 
een boete gekregen.

Fiets na diefstal 
weer retour!

Aalsmeer - Tussen dinsdag 20 en 
donderdag 22 mei is vanuit de Ein-
steinstraat een opoefiets gesto-
len. Het rijwiel van het merk Bur-
gers Pickup is zwart van kleur en 
het registratienummer eindigt op 
68W. Aangifte doen na fietsdief-
stal loont, zo blijkt deze week. Vo-
rige week 13 mei was vanaf de 
Kudelstaartseweg, bij het Dorps-
huis, een fiets gestolen. Deze is, 
met nog drie andere exemplaren, 
op vrijdag 23 mei teruggevonden 
langs de Legmeerdijk, ter hoog-
te van nummer 342. Tijdens het 
maaien van het gras troffen me-
dewerkers van de Meerlanden vier 
fietsen aan. Het rijwiel is inmiddels 
weer retour bij de rechtmatige ei-
genaar in Kudelstaart. De andere 
gevonden fietsen bleken gestolen 
in Breukelen en Sassenheim. 

Rijverbod na 
alcoholcontrole

Aalsmeer - In de avond en nacht 
van zaterdag 25 mei heeft de po-
litie alcoholcontroles gehouden op 
de Zwarteweg, Machineweg en de 
Dorpsstraat en op de Hoofdweg en 
Ambachtsheerweg in Kudelstaart. 
In de Dorpsstraat is een 22 jarige 
inwoner betrapt op rijden onder in-
vloed van alcohol. Het ademanaly-
seapparaat stokte bij 140Ugl. Om-
dat het een beginnend bestuurder 
betreft, is een boete gegeven van 
340 euro. Op de Ambachtsheer-
weg is een 54 jarige scooterrijder 
uit Leimuiden gevraagd te blazen. 
De man had behoorlijk diep in het 
alcoholglaasje gekeken. Hij blies 
685 Ugl. Het rijbewijs van de Lei-
muidenaar is ingevorderd.

Bloedend oor na 
val van trap

Kudelstaart - Op maandag 
26 mei om kwart over twee ‘s 
nachts zijn politie en de ambu-
lance gevraagd naar de Heren-
weg te gaan, alwaar een bewo-
ner gewond was geraakt. De 74 
jarige bewoner was van de trap 
gevallen en bloedde hevig aan 
zijn hoofd en uit zijn oor. De in-
woner is met spoed vervoerd 
naar het ziekenhuis.

Hoofdwond na 
val met fiets

Aalsmeer - Op de Bosrandweg 
heeft op maandag 26 mei rond 
half tien in de avond een eenzij-
dig ongeval plaatsgevonden. Op 
het naast gelegen fietspad was 
een 58 jarige man uit Amstel-
veen gevallen met zijn snorfiets. 
De man had een hoofdwond en 
een flinke schaafwond op zijn 
wang aan de valpartij overge-
houden. Hij was wel goed aan-
spreekbaar. In de ambulance is 
eerste hulp verleend. Ter obser-
vatie is de Amstelvener toch naar 
het ziekenhuis vervoerd.

“Consumenten bleven ons product trouw”

Verlies voor FloraHolland
Aalsmeer - De jaaromzet van de 
Koninklijke Coöperatieve Bloe-
menveiling FloraHolland kwam in 
2013 uit op 4,5 miljard euro. Dit 
is een stijging van 1,8 procent ten 
opzichte van vorig jaar. Het volume 
van verhandelde bloemen en plan-
ten daalde van 12,5 naar 12,4 mil-
jard stuks. De omzetstijging werd 
vooral veroorzaakt door een ge-
middeld hogere prijs. 
De groeiende omzet in 2013 be-
wijst de kracht van de coöpera-
tie. Algemeen directeur Lucas Vos: 
“Europese consumenten bleven 
ons product in het lastige jaar 2013 
trouw. Ik realiseer me goed dat ik 
dan over het grote geheel spreek. 
De resultaten van onze individu-
ele leden kunnen verschillen en 
veel bedrijven hebben het al lan-
ger zwaar in deze sector. Hoewel 
Nederland Sierteeltland beschikt 
over een solide structuur, zullen we 

vanuit die sterke basis moeten blij-
ven inspelen op de ontwikkelingen 
in de markt.”
 
Eenmalig verlies
Hoewel de omzet van de verkoop 
van bloemen en planten stijgt, laat 
het bedrijf FloraHolland in 2013 
een verlies zien van 7,4 miljoen 
euro. Een verlies dat veroorzaakt 
is door de snelle verandering van 
de wijze van afzet. Kwekers kiezen 
steeds vaker voor directe afzet in 
plaats van klokafzet. 

Daardoor dalen de inkomsten voor 
de veiling. Een ontwikkeling die 
binnen de reguliere bedrijfsvoe-
ring onvoldoende kunnen worden 
opgevangen. FloraHolland heeft 
daarom maatregelen genomen om 
het bedrijfsresultaat binnen af-
zienbare tijd terug te brengen op 
het vereiste niveau. FloraHolland 

heeft in oktober 2013 een reorga-
nisatie ingezet en de kosten daar-
van zijn zo’n 22 miljoen euro. Voor 
de dekking van deze kosten wordt 
een beroep gedaan op de leden 
van FloraHolland. Zo houdt het be-
drijf haar financiële situatie op or-
de. Daarnaast hebben de faillisse-
menten van twee grote handelsbe-
drijven begin 2013 een negatieve 
invloed op het resultaat en is een 
bedrag van 10 miljoen euro afge-
waardeerd op bouwgronden.
 
Aanpassingen
De reorganisatie die plaatsvindt bij 
FloraHolland draagt de naam Kom-
pas. Kompas speelt in op de markt 
die ingrijpend verandert door het 
aanpassen van kosten, dienst-
verlening en organisatie. Efficiënt 
klantgericht werken is - meer dan 
ooit - vereist. De klanten van Flora-
Holland zijn de klanten van de le-
den. Het ledenbelang wordt uitein-
delijk het beste gediend door het 
voor hun klanten goed te doen. 
Naast de financiële gevolgen voor 
de leden heeft Kompas in de eerste 
plaats impact op medewerkers. De 
genomen maatregelen betekenen 
een krimp van zo’n 200 fte. 

FloraHolland is volop in bewe-
ging en speelt met Kompas in op 
de veranderde markt. Er is ech-
ter een roep om meer helderheid 
over de strategie. Klanten en leden 
zien niet goed waar het heen gaat. 
Hiertoe is ‘FloraHolland 2020’ ge-
start: het neerzetten van de strate-
gie om duidelijkheid en richting te 
geven, zowel binnen de sector als 
binnen het bedrijf. 

Lucas Vos: “Strategie begint met 
de ‘waarom’-vraag. In ons geval: 
waarom verbinden leden zich aan 
FloraHolland? En wat zijn dan ver-
volgens, in de veranderende markt, 
concrete zaken waar wij in moeten 
uitblinken om ook in 2020 die ver-
binding te verdienen en zelfs te 
versterken? Met FloraHolland 2020 
gaan we die vragen in de komende 
maanden beantwoorden.”

Volgende week weer bio-markt
Aalsmeer - Morgen, donderdag 29 
mei, geen bio-markt op het Molen-
plein, het is Hemelvaartsdag, maar 
volgende week 5 juni is deze leu-
ke aanvulling op het winkelaanbod 
in het Centrum zeker weer een be-
zoek waard. 

Afgelopen donderdag mochten de 
standhouders opnieuw vele belang-
stellenden begroeten. Pas de twee-

de Bio-markt en al stijgende op de 
‘doelijst‘ van inwoners. Het was zon-
nig weer en er werden weer heer-
lijke verse producten, waaronder 
brood, groenten, aardbeien, kaas en 
honing te koop aangeboden, even-
als buitenlandse specialiteiten en 
kleurrijke kleding, sjaals en siera-
den. De markt rond korenmolen De 
Leeuw is iedere donderdag te be-
zoeken tussen 10.00 en 18.00 uur.
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kinder- en jeugdkrant
Groep 4 De Wegwijzer op 
bezoek bij Oost Oogst
Aalsmeer - Op woensdag 21 mei 
zijn de kinderen van groep 4 van 
De Wegwijzer op bezoek geweest 
bij Oost Oogst aan de Aalsmeerder-
weg 265. In een kas worden aller-
lei groentes gekweekt en een deel 
ervan is bestemd voor de Voedsel-
bank. Van tevoren hadden de kinde-
ren op school op het digibord een 
uitzending bekeken van het televi-
sieprogramma Klokhuis waarin uit-
gelegd wordt wat de Voedselbank 
is. Inge Zekveld van Oost Oogst be-
gon het bezoek met een quiz: welke 
groente denk je dat er uit dit zaad-
je en dit plantje komt? De kinde-
ren zagen zaadjes en kleine plant-
jes van sla, bietjes, bonen en toma-

ten. Daarna mochten er sla-zaad-
jes gezaaid worden in een tray, één 
minuscuul klein zaadje in een pot-
je. In de kas werden de verschillen-
de planten bekeken: allerlei soorten 
sla, bonen, komkommers en toma-
ten. Deze morgen was er een kom-
kommer geoogst en daar mochten 
de kinderen een stukje van proeven; 
het rook en smaakte heerlijk! Ten-
slotte moest er zelfs nog ‘gewerkt’ 
worden: iedereen mocht een sla-
plantje in de kas in de grond poten. 
Over ongeveer 3 weken kunnen de 
leerlingen op de website van Oost 
Oogst bekijken of hun slaplantjes 
gegroeid zijn. Het was een leerzaam 
en leuk uitje.

Buitenspelen
op 11 juni

Aalsmeer - Kom je buiten spe-
len? Op woensdag 11 juni worden 
op drie locaties Buitenspeeldagen 
georganiseerd. In Aalsmeer wordt 
in samenwerking met BSO Solidoe 
de Buitenspeeldag gehouden in de 
Baccarastraat. Van 14.00 tot16.00 
uur mogen kinderen uit groep 1 tot 
en met 8 hier lekker komen spelen. 
Bij zwembad De Waterlelie aan de 

Aalsmeer - Het WK komt er aan en 
dit laat Shoeby niet onopgemerkt 
voorbij gaan. Speciaal voor de kin-
deren is een leuke Shoeby Kids WK 
voetbalpoule opgezet. Weet jij al-
les van voetbal en vind je het leuk 
om mee te doen? Kom dan naar de 
Shoeby-winkel in de Zijdstraat en 
voorspel de uitslag. Er zijn leuke prij-
zen te winnen. De hoofdprijs is een 
echte Shoeby trofee met WK-voet-
bal en een kledingcheque ter waar-
de van 100 euro! Natuurlijk mag je 
wel geholpen worden door andere. 
Doe mee en misschien ben jij dan 
wel één van de winnaars van de 
Shoeby Kids WK poule! Deelname is 
gratis en kan tot en met 12 juni. De-
ze actie is alleen voor kinderen. 

Op bezoek bij de bakker
Rijsenhout - Woensdagmorgen 14 
mei hebben de groepen 3/4 en 4/5 
van C.B.S. Immanuël een bezoek 
gebracht aan de bakker. Dit was ter 
afsluiting van een aantal voedings-
lessen. Daar hebben de kinderen 
in groepjes een rondleiding gekre-
gen. De kinderen kregen uitgebreid 
te horen en te zien hoe het brood 
en lekkers tot stand komt voor het 
naar de vele winkels gaat. De kin-
deren waren geboeid door alles wat 
ze zagen, ze mochten kneden en 
heel veel producten proeven. Te-

rug op school gingen de kinderen, 
met behulp van ouders, zelf aan de 
slag met het brooddeeg en zaden 
en pitten die de bakker had meege-
ven. Vrolijk versierde broodjes gin-
gen de gehele ochtend richting de 
bakkerswinkel aan de Werf om af-
gebakken te worden. Enthousiast, 
en misschien wel met de gedachte 
om later zelf bakker te worden, gin-
gen de kinderen met verse broodjes 
naar huis. Volgens de leerlingen en 
leerkrachten een zeer leerzame, ge-
slaagde ochtend.

Aalsmeer - Tijdens de eerste zomerse lentedag hebben de kinderen van Soli-
doe BSO de Dolfijn heerlijk met water gespeeld. De Sproeier zorgde voor ver-
koeling en veel vrolijk gegil. Iedereen wordt toch blij van dit weer!

Waterpret op eerste lentedag

Jozefschool eerste school in 
Aalsmeer met zonnepanelen
Aalsmeer - Onlangs zijn er op het 
dak van de Jozefschool 36 zonne-
panelen, met een maximale totaal-
opbrengst van 9000 Wp (wattpiek), 
geplaatst door firma Bosse uit Ku-
delstaart. Daarmee is de Jozef-
school de eerste school in Aalsmeer, 
die zelf schone energie opwekt en 
gebruikt binnen het schoolgebouw. 
Uniek, en daarom is de ingebruik-
name van deze zonnepanelen op 
feestelijke wijze gevierd. 

Op donderdag 22 mei om 14.30 uur 
verzamelden alle leerlingen en leer-
krachten van de Jozefschool zich op 
het schoolplein, gehuld in gele kle-
ding en met zonnebril op. Middels 
een cameraman op het dak van de 
school en een groot scherm op het 
plein, kon iedereen bekijken hoe 
de zonnepanelen op het dak er-
uit zien. Ook werd er verteld waar-
om het gebruik van zonne-energie 
zo goed, en vooral duurzaam is. Als 
afsluiting werden twee panelen ont-
huld en een grote gele pop opge-

blazen met behulp van zonne-ener-
gie. Hierdoor werd het ook voor de 
jongere leerlingen van de school in-
zichtelijker wat je met zonne-ener-
gie kunt doen. De Jozefschool vindt 
het, als natuurschool, erg belang-
rijk dat de kinderen leren over alter-
natieve, schone energie, duurzaam-
heid en zo hun interesse in de na-
tuur uitbreiden. Daarom is naast de 
installatie voor energieopbrengst, 
apparatuur geïnstalleerd om de op-
brengst inzichtelijk te maken. Dit 
gebeurt door een scherm in de en-
tree hal van de Jozefschool en op de 
digiborden van de klassen. Ande-
re scholen binnen het bestuur van 
SKOA (Antoniusschool Kudelstaart 
en Oosteinder Aalsmeer) zullen ook 
toegang hebben tot deze software, 
zodat ook zij hun kennis over duur-
zaamheid kunnen uitbreiden. Te-
vens bekijkt de Jozefschool de mo-
gelijkheid tot het gebruik van wind-
energie middels een windmolen op 
het dak, om ook die vorm van ener-
gie binnen de school in te zetten. 

Schoolvoetbaltoernooi
Meiden 4 Samen Een 
verdiend kampioen!
Aalsmeer - Wat was het ontzet-
tend spannend en wat zijn alle leer-
lingen en leerkrachten van Samen 
Een trots zijn op Basma, Romaisa, 
Maybritt, Serena, Nolah en Roos. 
De meiden uit groep 4 hebben tij-
dens het schoolvoetbaltoernooi ge-
speeld voor hun leven. De vader van 
Romaisa was de coach en besprak 
iedere keer met de dames de op-
stelling. Wie gaat er verdedigen en 
wie valt aan? Ook mochten ze om 
de beurt aanvoerder zijn. Het was 

vreselijk warm en de hoofden wer-
den steeds wat gekleurder. Tussen 
de wedstrijden afkoelen in de kleed-
kamers met limonade. De sfeer zat 
er goed in. 

Ze hebben heel goed overgespeeld 
en gekeken wie er vrij stond. Ro-
maisa was vreselijk snel en Basma 
kan de bal een trap geven alsof ze 
al haar hele leven voetbalt. Iedereen 
heeft genoten! De beker is absoluut 
verdiend voor deze meiden!

Top prestaties AVA jeugd
Aalsmeer - Op een zonovergoten 
zaterdagmiddag hebben de pupillen 
van AVA in Hoofddorp bij AVH de 
meerkamp afgewerkt. Hoogsprin-
gen of verspringen, kogelstoten of 
balwerpen, 40 of 60 meter sprint 
werden door de pupillen vol over-
gave aangepakt. Dit resulteerde in 
mooie nieuwe persoonlijke records 
voor onder andere Graeme ’t Hoen 
die de kogel tot een afstand van 7.80 
meter gooide en daarmee twee-
de werd in zijn groep hierbij. Mau-
ro Wuurman sprong tot een hoog-
te van 1.10 meter bij het hoogsprin-
gen, wat een mooie basis was voor 
de derde plek bij de meerkamp. Ook 
werd een lange afstand gelopen van 
600 of 1000 meter, die Lotte Zethof 
oppermachtig won. Tygo Witteveen, 
nog mini pupil, werd knap tweede. 
Verdere uitslagen: Tygo Witteveen 4 
op de meerkamp, Niels Houtkamp 4 
op de meerkamp en lange afstand, 
Nicky Verlaan 9 op meerkamp en 4 
op lange afstand, Juna van de Waal 
11 op meerkamp en 5 op lange af-
stand, Roanna Geleijn 4 op meer-

kamp en 3 op lange afstand, Julie 
Witteveen 14 op meerkamp en 7 op 
lange afstand, Graeme ’t Hoen 11 op 
meerkamp en 6 op lange afstand, 
Sietske de Bruin 7 op meerkamp en 
6 op lange afstand, Lotte Zethof 11 
op meerkamp.

Lotte Zethof, winnares op de 1000 meter.

Sprookjesfeest voor kleuters
Kudelstaart - Maandag 26 mei 
is het kleuterfeest gevierd op de 
Graankorrel. Het thema dit jaar was 
‘sprookjes’. Veel kinderen waren 
verkleed als ridder of prinses. 
Zelfs de juffen waren verkleed! De 
ochtend begon met een sprookjes-
tocht door de school. Zo waren er 
onder andere spelletjes van Asse-
poester, klein duimpje, de kikkerko-
ning en Roodkapje. Bij elk spel kre-
gen de kinderen een puzzelstukje. 
Aan het einde van de tocht vormden 
alle stukjes een foto. Ook konden 
de kinderen, opa’s, oma’s en ou-

ders genieten van een voorstelling 
van Theater Van Santen. Het verhaal 
ging over Sneeuwwitje, die verstrikt 
raakte in haar eigen sprookje, een 
concertpianist die liever een orkest 
wilde beginnen en een goochelaar 
die nu wel eens voor publiek op wil-
de treden. 
Tussen de middag kregen de kin-
deren nog lekker patat met een ijs-
je. Na het springen op het spring-
kussen en lekker buiten gespeeld te 
hebben, was het feest weer voorbij. 
Wat was het een gezellig sprookjes-
feest!

Dreef zijn kinderen uit groep 1 tot 
en met 8 hartelijk welkom van 14.00 
tot 17.00 uur. In Kudelstaart vindt, 
zoals altijd, de Buitenspeeldag 
plaats aan de Graaf Willemlaan van 
14.00 tot 16.00 uur. Wel is nu geko-
zen voor een andere, kleinschalige 
opzet. Deze keer worden alleen de 
leerlingen uit groep 6, 7 en 8 ver-
wacht. De Buitenspeeldag is gratis 
en uiteraard staat op elke locatie li-
monade met wat lekkers klaar!

Kijk voor meer informatie op www.
debinding.nl

WK voetbalpoule bij Shoeby! 

Trouwfeest juf Graankorrel
Kudelstaart - Dinsdag 20 mei is 
een feestje georganiseerd voor juf 
Saskia van basisschool de Graan-
korrel in verband met haar aan-
staande bruiloft. In elke klas werd 
de juf verrast met een opdracht. 

Zo kreeg ze bij de kleuters een 
mooie sluier op en moest ze mee-
spelen in een bruiloftsverhaal. In 
de andere groepen moest juf Sas-
kia het bruidspaar op de taart plaat-

sen met een blinddoek om. Verder 
moest ze een koffer inpakken voor 
de huwelijksreis en een quiz doen. 
Groep 7, de klas van juf Saskia, had 
op de woensdag nog een leuk feest-
je voor haar in petto. Vrijdag 23 mei 
was dan eindelijk de echte bruiloft 
van juf Saskia en haar Patrick. Na de 
kerkdienst stond de klas van de juf 
klaar met prachtig versierde bogen 
en bellenblazen. Het was voor het 
bruidspaar een mooie, zonnige dag!

Eerste oogst Jozefschool
Aalsmeer - Al voor het tweede jaar 
werken de kinderen van de groe-
pen 8 in een eigen tuintje in de kas 
van Jonathan Karpathios, ‘Eerlijke 
Oogst’ genaamd. 

Met behulp van het digitale lespro-
gramma van ‘Moessie de Moestuin-
coach’ krijgen de leerlingen eerst 
instructie op school. Om de veertien 
dagen laten zij in tweetallen onder 

andere tomaten, doperwten, pluk-
sla, radijs, bosui, peterselie en wor-
telen groeien. Daar moeten zij na-
tuurlijk wel het een en ander voor 
doen! Zonder gemopper wieden de 
jongens en meiden fanatiek, binden 
zij tomaten op en geven zij vooral 
veel water. De eerste oogst is al bin-
nen! Trots hebben de kinderen de 
eerste radijs, sla en wortelen mee 
naar huis genomen.
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Tocht van zo’n 7.000 kilometer naar Noordkaap!

Aalsmeerder Dirk Raams 
fietst voor CliniClowns
 Aalsmeer - Dirk Raams gaat weer 
een grote sportieve uitdaging met 
zichzelf aan. De Aalsmeerder liep 
al eens op één dag 100 kilometer 
op een atletiekbaan voor de Clini-
clowns. Voor datzelfde doel gaat 
hij nu nog verder, veel verder zelfs. 
Raams gaat op de fiets naar de 
Noordkaap, een tocht van 3700 ki-
lometer heen en vervolgens via een 
andere route van 3300 kilometer 
weer terug naar Aalsmeer. De rou-
te is al helemaal uitgestippeld. Toch 
duurt het nog even voor hij ver-
trekt: op 23 mei 2015 stapt Raams 
op zijn fiets voor zijn grote avontuur. 
Dirk Raams is ook al begonnen met 
de training. Daar heeft hij nog pre-
cies een jaar de tijd voor. Dat jaar 
zal hij ook gaan gebruiken om geld 
in te zamelen voor Cliniclowns. De-
ze Stichting zet zich in om kinderen 
met een ziekte of handicap afleiding 
en plezier te bezorgen. Zo gaan vrij-
willigers van de Stichting in zieken-
huizen langs, verkleed als clowns, en 
brengen op die manier kinderen eni-
ge afleiding. CliniClowns plaatst ook 
zogenaamde ‘speelkoffers’, organi-
seren evenementen op maat en be-
zoeken andere zorginstellingen. De 
Cliniclowns doen alles om zieke kin-

deren even uit de dagelijkse, vaak 
nare, werkelijkheid te halen. Daar is 
veel voor geld nodig! Dirk voelt zich 
al jaren erg bij deze Stichting be-
trokken. Zo heeft hij in maart 1998 
al eens een flink (toen nog guldens) 
bedrag op gehaald, door op één dag 
100 kilometer op de atletiekbaan 
van AV Aalsmeer te lopen. Met be-
hulp van zijn toenmalige werkgever, 
leveranciers, familie, vrienden en 
kennissen en een door een speci-
aal organisatiecomité opgezet amu-
sementsprogramma werd ambas-
sadeur Loek Sanders ’s avonds een 
cheque met een geweldig bedrag 
overhandigd.

Sportmens
Dirk is een echte duursporter. Hij 
volbracht meer dan 50 marathons, 
deed 13 keer mee aan de hele tri-
athlon in Almere, en een ontelbaar 
aantal kwart, halve triathlons en 
hardloopwedstrijden over diverse af-
standen. Raams was ook twee maal 
deelnemer aan de Elfstedentocht, 
en hij wacht nog altijd met smart tot 
hij nog een derde keer kan starten. 
Daarvoor was Dirk actief in de voet-
balsport, tot de hoofdklasse aan toe, 
en in de handbalsport als keeper 

(tot in eredivisie) en afgelopen jaren 
als trainer/coach. Kortom: sporten 
is een belangrijk onderdeel van zijn 
leven. Hij zoekt altijd nieuwe uitda-
gingen voor zichzelf op. Zo reed hij 
ook al eens per fiets op één dag van 
Maastricht naar Den Helder, deed 
mee aan een 24-uursloop en reed 
rond het IJsselmeer. In 2005 werd er 
een nieuwe heup bij hem geplaatst, 
maar dat weerhield hem niet om een 
nieuwe uitdaging met zichzelf aan te 
gaan. In 2010 reed hij in een aantal 
dagen op de fiets naar zijn vakan-
tielocatie in Kroatië. Door Duitsland, 
Oostenrijk, de Alpen, via Italië, fiets-
te hij ruim 1600 kilometer. Een peu-
leschil bij wat hij nu van plan is, met 
in totaal ruim 7000 kilometer voor de 
boeg! Dirk hoopt op uw steun. Niet 
voor zichzelf, maar voor De Clini-
Clowns. 
“Elke euro is er 1. Ik hoop dat de 
mensen die mij kennen, maar het 
mogen ook gewoon mensen zijn 
die geraakt worden door mijn ac-
tie, een bijdrage willen doen op de 
speciale bankrekening die ik ge-
opend heb”, aldus de nu al enthou-
siaste Aalsmeerder. De laatste drie 
maanden is hij druk bezig geweest 
met het uitstippelen van de rou-
te. “Er zijn meer mensen die al eens 
naar de Noordkaap gefietst zijn, en 
daar op internet een blog of website 
van hebben bijgehouden. Zo ben ik 
ook uiteindelijk aan mijn routesche-
ma gekomen. Een beetje anders, 
een mix van allerlei routes die ik ge-
zien heb, want ja, ik ben nou een-
maal ook een beetje anders dan an-
dere mensen”, zegt hij met een gro-
te glimlach en flikkerende oogjes. Er 
is al een speciale facebookpagina 
gemaakt (zoeken op Dirk-Raams-
naar-de-Noordkaap), en binnen en-
kele weken is er ook een specia-
le website online. Daarop komt al-
le informatie te staan, de route per 
dag zoals hij die gaat rijden, ruim-
te om de sponsors en begunstigers 
hun reclame te geven, een gasten-
boek, en uiteraard het belangrijk-
ste: een directe manier om geld over 
te maken op de speciale bankreke-
ning. Wilt u Dirk steunen, met bij-
voorbeeld materiaal voor de reis, en 
dat kan dus van alles zijn, neem dan 
via de website of facebookpagina 
contact met hem op. Donaties zijn 
welkom op NL53INGB0689826206.

Cool Moves mini volleybal 
voor jeugd groot succes 
Aalsmeer - Zaterdag 17 mei was 
alweer het laatste mini volleybal 
toernooi van dit seizoen, ditmaal 
georganiseerd door Oradi/Omnia. 
Het was fantastisch om te zien hoe 
maar liefst 46 teams verdeeld over 
de ochtend en de middag streden 
om de bekers en medailles! Veel ge-
huppel en gespring, blosjes op de 
wangen en fanatieke pogingen om 
op het hoogste podium te eindigen. 
Het plezier van de kinderen was 
van de gezichten af te lezen, altijd 
een enorm genot om naar te kijken. 
Cool Moves Volley (CMV) is speci-

aal voor kinderen van 6 tot en met 
12 jaar. Via verschillende niveaus le-
ren ze op een leuke manier, staps-
gewijs volleyballen. Cool Moves Vol-
leybal kent veel coole moves. Bin-
nen Cool Moves Volley zijn er zes ni-
veaus, waardoor iedereen op eigen 
niveau kan leren smashen, duiken, 
serveren en blokken. Er wordt door 
de Nevobo samen met de vereni-
gingen in de regio Haarlem maan-
delijks CMV toernooien georgani-
seerd. Interesse? Laat het weten via 
Oradi.volleybal@gmail.com of www.
svomnia.nl.

Fietsen met 
ANBO/PCOB 

Aalsmeer - Ook in juni kunnen de 
fietsliefhebbers van de ANBO en de 
PCOB weer sportief bezig zijn. 
Op dinsdag 3 juni is het de beurt 
aan Jaap van Tol van de fietscom-
missie om een leuke route uit te zet-
ten. Het is hem gelukt om een tocht 
te vinden waar volgens hem nog 
niet eerder iemand gefietst heeft. 
Als het wel zo is, moet het kort ge-
leden zijn, want het is pas aange-
legd.Uiteraard wordt er gestart van-
af het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat om 13.30 uur. De fietscom-
missie hoopt op een goede opkomst 
en goed weer.

Elisabeth tocht

De Kwakel - Op Hemelvaartsdag 
(donderdag 29 mei) wordt de al-
om bekende Elisabeth fietstocht 
gereden. Gestart kan worden tus-
sen 10.00 en 12.00 uur bij Dorps-
huis De Kwakel in de Kerklaan 16, 
tel. 0297-531528. De inschrijfkosten 
zijn 3 euro per persoon. De tocht is 
ongeveer 40 kilometer lang. Na af-
loop ontvangen alle deelnemers een 
leuke attentie.

Huub wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. 

Op donderdag 22 mei is Huub 
Bouwmeester op de eerste plaats 
geëindigd met 5565 punten, ge-
volgd door Gerrit van der Geest met 
5360 punten en Cobie van der Meer 
met 5214 punten. Het jokeren is ge-
wonnen door Gerard de Wit met 125 
punten en de tweede plaats was 
voor Henny de Wit met 204 pun-
ten. Ook belangstelling? Neem voor 
meer informatie contact op met me-
vrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Dirk wint Quievrain en 
John snelst op Chateaudun
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
stonden twee vluchten op het pro-
gramma, een Vitesse (korte) vlucht 
vanuit het Belgische Quievrain met 
een gemiddelde afstand van 220 ki-
lometer, en een Fondvlucht (lan-
ge afstand) vanuit de Franse plaats 
Chateaudun met een gemiddelde 
afstand van 525 kilometer. Voor de 
vlucht vanuit Quievrain werden de 
duiven om 10.00 uur gelost. 

De vlucht werd een prooi voor de 
man uit Kudelstaart, Dirk Baars. 
Zijn 169 landde om 11.53.08 uur 
op het hok, en maakte een snel-
heid van 1908,040 meter per mi-

nuut ofwel 114½ kilometer per uur. 
Aad van Belzen, ook uit Kudelstaart 
,werd tweede en Piet v.d. Meijden 
uit Aalsmeerderbrug pakte de der-
de plaats. In Rayon F van Noord 
Holland met 1779 duiven in con-
cours werd Dirk tweede, Aad derde, 
Piet vijfde en Cees van Vliet uit Ku-
delstaart achtste. 

Om 07.45 uur werden de duiven in 
het Franse Chateaudun gelost, en 
gezien de hoge snelheden werd er 
rekening mee gehouden dat ook 
deze wel eens 100 kilometer per 
uur zouden kunnen halen. Dat luk-
te de 762 van John van Duren net 

niet. Deze duif maakte een snelheid 
van 1650,461 meter per minuut, en 
dat is 99 kilometer per uur. Comb. 
van Ackooy uit Hoofddorp werd hier 
tweede en Jan van Dijk uit Aalsmeer 
derde. ook op deze vlucht mooie 
prestaties in Rayon F waar 1758 
duiven in concours stonden: Op ze-
ven John, op twintig Comb. van Ac-
kooy en op 41 Jan. 

De uitslagen zijn als volgt: 
Quievrain 247 duiven en 17 deel-
nemers: 1. D. Baars Kudelstaart, 2. 
A.J. van Belzen Kudelstaart, 3. P. v.d. 
Meijden Aalsmeerderbrug, 4. C. van 
Vliet Kudelstaart, 5. J.H. van Duren 
Amstelveen, 6. Comb. v. Leeuwen & 
v. Grieken Aalsmeer, 7. Comb. van 
Ackooy Hoofddorp, 8. M. de Block 
Aalsmeer, 9. A. v.d. Wie Aalsmeer, 
10. J.A. van Dijk Aalsmeer, 11. E. 
Wiersma Aalsmeer, 12. H. Spaar-
garen Aalsmeer, 13. Gerard & Lies 
v.d. Bergen Kudelstaart, 14. Tim Re-
wijk De Kwakel, 15. Th. V.d. Wie 
Aalsmeer

Chateaudun 154 duiven en 12 deel-
nemers: 1. H. van Duren Amstel-
veen, 2. Comb. van Ackooy Hoofd-
dorp, 3. J.A. van Dijk Aalsmeer,, 4. 
W. Wijfje De Kwakel, 5. J. Vijfhui-
zen De Kwakel, 6. E. Wiersma Am-
stelveen, 7. Gerard & Lies v.d. Ber-
gen Kudelstaart, 8. Comb. v. Leeu-
wen & v. Grieken Aalsmeer, 9. C. van 
Vliet Kudelstaart, 10. P. v.d. Meijden 
Aalsmeerderbrug, 11. H. Spaarga-
ren Aalsmeer, 12. S. Vonk Aalsmeer
Aanstaande zaterdag staat er een 
Midfondvlucht (midden afstand) 
op het programma vanuit de Franse 
plaats Morlincourt gemiddelde af-
stand 326 kilometer.

Vrijdag 4 juli op Weseinderplassen
12 Teams nemen deel aan 
NRE-zeilwedstrijden
Aalsmeer - Op dinsdag 3 juni 
maakt de organisatie van het Nati-
onaal Regenboog Evenement (NRE) 
bekend wie de zeilers zijn van dit 
jaar. Van 1 tot en met 6 juli gaan 
twaalf teams weer de strijd aan met 
elkaar. De teams, die aan de start 
verschijnen zijn: Aalsmeer, Bode-

graven-Reeuwijk, Gouda, Haarlem-
mermeer, Kaag en Braassem, Lei-
den, Leiderdorp, Leidschendam-
Voorburg, Nieuwkoop, De Ronde 
Venen, Teylingen en provincie Zuid-
Holland. NRE-voorzitter Jan Uit den 
Boogaard: “Het is de vierde keer 
dat het Nationaal Regenboog Eve-

nement plaatsvindt op de Holland-
se en Utrechtse Plassen. Het evene-
ment biedt jong en oud de kans om 
kennis te maken met het plassenge-
bied. Naast de zeilwedstrijden zijn 
er watersportactiviteiten, markten, 
braderieën, theater, muziek en culi-
naire hoogstandjes.” Op vrijdag 4 ju-
li wordt er gezeild op de Westein-
derplassen. Het Regenboog Evene-
ment start in Leiden en Leiderdorp 
en eindigt met de slotwedstrijd op 
de Nieuwkoopse Plassen. De Com-
missaris van de Koning van provin-
cie Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, 
neemt de start en finish voor zijn re-
kening. 

Bike Physics 
tijdritcompetitie
Amstelland - Donderdag 22 mei is 
de tweede tijdrit van de Bike Physics 
wielercompetitie verreden over 18 k. 

Bij de leeftijdsgroep 14 tot 18 
jaar ging de winst naar Dami-
an Kooreman (Aalsmeer) voor Jim 
Duijvestein(Honselerdijk) en Koen 
de Best (Mijdrecht). 19-39: 1 Jan 
Lof (Amsterdam), 2 Marc Veldt 
(Amstelveen), 3 Dennis Moolhuij-
sen (Rijsenhout). 40+: 1 Harry van 
Pierre (de Kwakel), 2 Peter Hope 
(Amsterdam), 3 Henk van Laar (Uit-
hoorn). dames: 1 Lorena Wiebes 
(Mijdrecht), 2 Rebecca Cornelisse.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 30 
mei is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang is 20.00 uur en vanaf 19.30 
uur staan de koffie en thee klaar. Ie-
dereen is van harte welkom. 
Afgelopen vrijdag is een sportieve 
strijd geleverd in een vol buurthuis. 
Het koppelkaarten is uiteindelijk ge-
wonnen door Corrie Balder en Kees 
Meekel met 5410 punten. Op twee 
Mary Akse en Ben Blom met 5322 
punten op drie zijn Corrie en Jack 
Veldhuis geëindigd met 5099 pun-
ten. De poedelprijs was Dirk Tromp 
en Rijk van Egdom met 3646 pun-
ten. Het jokeren is gewonnen door 
Gonny van de Water.Golftoernooi Rotary voor goed doel

Strakke grascirkels in bos
Aalsmeer - Leden van de Rotary 
Club Aalsmeer-Uithoorn zijn druk 
met maaimachines in de weer in het 
Amsterdamse Bos. De maaiman-
nen volgen een strak schema dat 
ervoor moet zorgen dat er op dins-
dag 17 juni 18 strakke grascirkels 
(greens) verspreid door het bos lig-
gen. Die dag organiseert de service-
club, in samenwerking met het Am-
sterdamse Bos, voor de vierde keer 
het Amsterdamse Bos Golf toer-
nooi. De opbrengsten van dit eve-
nement gaan naar de AMC Founda-
tion en worden besteed aan onder-
zoek naar de beste behandelmetho-
de van een herseninfarct. Doel van 
dit onderzoek is het verlagen van 
de lichamelijke handicap na zo’n in-
farct. Op dit moment is een hersen-
infarct de belangrijkste oorzaak van 
invaliditeit in de westerse wereld. 
Het Amsterdamse Bos Golf toernooi 

is niet alleen qua locatie een uniek 
evenement. Ook het feit dat de 18 
holes golfbaan er maar voor 1 dag 
ligt, spreekt tot de verbeelding. Met 
name de afslag van hole 1, boven-
op de Hazenheuvel is spectaculair. 
De green ligt, met een bochtje naar 
links, een kleine 450 meter verderop. 
Op de foto een golfer, vorig jaar aan 
de afslag op de Hazenheuvel. Aan 
het einde ligt links de green. Op de 
andere foto, van afgelopen maan-
dag, wordt die green van hole 1 ge-
maaid. Op de achtergrond de heu-
vel. Bedrijven in gemeenten rondom 
het Amsterdamse Bos kunnen met 
een team deelnemen. Bijzonder is 
dat golfers door hun deelname nu 
eens niet hun eigen handicap kun-
nen verlagen, maar de handicap van 
iemand anders, die getroffen is door 
een herseninfarct. Meer informatie: 
 www.amsterdamsebosgolf.nl. 

Siem winnaar 
kaartcompetitie

Aalsmeer - De uitslag van de 
kaartcompetitie seizoen 2013-2014 
van buurtvereniging Hornmeer is 
bekend. 
Bekeken zijn de beste 12 van totaal 
16 speelavonden. Er namen in totaal 
64 personen deel aan de competitie. 
Een groot compliment aan de orga-
nisatie is op zijn plaats. Siem Bur-
gers is met 58978 en 18 marsen op 
de eerste plaats geëindigd, op twee 
Mia Huykman met 58387 punten en 
24 marsen, op drie George Lemmer-
zaal met 58318 punten en 22 mar-
sen, op vier Kees Mekel met 57739 
punten en 11 marsen en op vijf Theo 
Nagtegaal met 57324 punten en 15 
marsen. De marsenprijs is uitgereikt 
aan Ben Johannessen met 26 mar-
sen.

Overgooien en weer vangen
Handbal leren bij RKDES
Kudelstaart - Tijdens de tweede 
sportpassie heeft ook RKDES hand-
bal haar deuren geopend voor de 
jeugd. In twee leeftijdscategorie-
en (4-8 en 9+) waren kinderen uit-
genodigd om kennis te maken met 
handbal. Vanzelfsprekend wilde RK-
DES ook haar huidige leden deze 
clinic aanbieden. Van 10.00 tot 11.00 
uur werden er allerlei spelvarian-
ten uitgevoerd (tik-spelletjes, over-
gooien, gooien en zelf weer vangen, 
pionnen en grote ballen omgooi-
en en meer) waarbij plezier boven-
aan stond. Drie kwart van de 20 kin-
deren in de zaal had nog nooit een 

handbal vast gehouden, daarom des 
te leuker dat zij de Proosdijhal wis-
ten te vinden. In het tweede blok, 
waarbij de oudere jeugd was uitge-
nodigd, werden er wat meer tech-
nieken geoefend. 
In deze groep waren de eigen leden 
in de meerderheid, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Zij werden in-
gezet om een oefening voor te doen 
en om de ‘jongere kinderen’ te as-
sisteren. Ook deze tweede sport-
passie is wederom een succes ge-
worden. Dit dankzij de inzet van de 
nieuwe damestrainer en de assi-
stentie van een aantal senioren. 
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35 of 55 Kilometer fietsen
Dorpentocht zondag voor 
stichting Papageno 
Aalsmeer - Op zondag 1 juni or-
ganiseert de Stichting Dorpentocht 
opnieuw de alom bekende Dor-
pentocht. De recreatieve fietstocht 
voor het gehele gezin en de sportie-
ve fietser vindt dit jaar voor de 37e 
maal plaats en natuurlijk is de op-
brengst weer voor een goed doel. 
Dit jaar de stichting Papageno. De-
ze stichting werd in 1997 door Aaltje 
en Jaap van Zweden opgericht om 
kinderen met autisme te helpen. De 
mensen van de stichting halen kin-
deren en jongeren met autisme en 
aanverwante beperkingen uit hun 
isolement met speciaal ontwikkelde 
programma’s en therapieën vol mu-
ziek. Op dit moment bouwt Papage-
no een Huis voor hen, waar zij op 
kamers een leertraject zelfstandig 
wonen kunnen volgen, werkerva-
ring kunnen opdoen en alle ruimte 
krijgen om te recreëren en hun cre-
ativiteit te ontplooien. Heel veel aan-
dacht zal er zijn voor muziek, bewe-
gen en allerlei activiteiten op het ge-
bied van kunst en cultuur. De Dor-
pentocht heeft dit jaar weer twee 
routes; de eerste route heeft van-
ouds een afstand van ongeveer 55 
kilometer. De andere route is kor-
ter, circa 35 kilometer, en voor men-
sen die ook op een plezierige en ge-
zonde wijze een bijdrage aan het 
goede doel willen geven. De keu-
ze hoeft pas gemaakt te worden bij 
de splitsing. Het is op die dag aan 
u. De startposten liggen dit jaar in: 
Aalsmeer, Amstelveen, Bovenkerk, 
Kudelstaart, Langeraar, Nieuwveen, 
Nieuw Oosteinde en Uithoorn. Be-
halve de acht startplaatsen zijn er 
ook één of meerdere controlepos-
ten. Bij meerdere posten is het mo-
gelijk om iets te eten en/of te drin-
ken of om van sanitaire voorzienin-

gen gebruik te maken. In de route-
beschrijving zijn deze plaatsen aan-
geduid. Maar u kunt natuurlijk ook 
gewoon op een bankje of in het gras 
langs de route uw eigen lunch ge-
bruiken. Op elke controle- en start-
plaats ontvangt u een stempel met 
een letter op uw deelnemerskaart. 
De letters vormen samen het co-
dewoord van de dag en dit woord 
heeft zoals altijd te maken met het 
goede doel, Stichting Papageno. De 
Dorpentocht staat al lang bekend 
om de goede organisatie en brengt 
u langs de meest schitterende plek-
ken van de omgeving. En ieder jaar 
een nieuwe route, ook dit jaar. Dit 
jaar weer een bijzondere route door 
het Groene Hart van Nederland. 
Veel deelnemers zullen op plaat-
sen komen waar zij nog niet eer-
der geweest zijn. En na afloop van 
uw fietstocht ontvangen alle deel-
nemers natuurlijk het fel begeer-
de erelint. Deze fraai uitgevoerde 
herinnering is uw bewijs van deel-
name. Er zijn fietsers die inmiddels 
36 verschillende exemplaren heb-
ben verzameld. De kosten van deel-
name zijn 4,50 euro (op de dag van 
de tocht), maar wie vooraf bij de 
Bruna in de Zijdstraat een deelne-
merskaart aanschaft, betaalt 3,50 
euro. Nieuw is de mogelijkheid om 
een deelnemerskaart via de website 
www.dorpentocht.net te bestellen. 

Dan betaalt u 4 euro inclusief ver-
zendkosten. Voor zowel de 35 als 
de 55 kilometer kan gestart wor-
den tussen 9.30 en 14.00 uur bij res-
taurant Welkom Thuis aan de Stom-
meerweg 91 en in Kudelstaart op de 
hoek Herenweg met de Ambachts-
heerweg. De controleposten sluiten 
uiterlijk om 18.00 uur.

Kees Spaargaren clubkampioen 
2014 bij TTV Rijsenhout
Rijsenhout - Bij Tafeltennisver-
eniging Rijsenhout is de afgelopen 
week de beslissing gevallen wie 
zich een jaar lang kampioen tafel-
tennis van het dorp aan de Westein-
der mag noemen. Na een jaar afwe-
zigheid en een zware operatie is hij 
weer helemaal terug: Kees Spaarga-
ren was de beste in 2012 en nu ook 
in 2014. Was het vorig jaar nog Paul 
Clement die met de eer ging strij-
ken, dit jaar moest hij in een onder-
linge confrontatie met zijn teamge-
noot de eer laten aan Kees Spaar-
garen. Kees behaalde met 29 pun-
ten uit 10 wedstrijden; Paul bleef 
daar net achter met 28 uit 10. De 
derde plaats was voor Ernst Kees-
sen met 25 uit 10. Om de top vijf nog 
compleet te maken: Op vier jonge-
ling Tom van Es met 23 uit 10 en op 
vijf een speler van team 1: Carol van 
Brakel met 21 uit 10. Kees begon de 
confrontatie tegen Paul nog met een 
punt achterstand maar door de 3-1 
overwinning was hij niet meer in te 
halen.

Introductieavond 3 juni
De avond stond ook in het teken van 

afscheid van een aantal oudgedien-
den: Corrie Zethof, Joost van Keu-
len, Piet Hooijman en Ernst Keessen 
namen om diverse redenen afscheid 
van de club. 

Een hele aderlating na zeer veel ja-
ren inzet in het bestuur en in de di-
verse teams. Net als vele andere 
clubs heeft ook TTV Rijsenhout te 
maken met een slinkend aantal le-
den. Mede daarom wordt op dins-
dag 3 juni een introductieavond ge-
houden voor iedereen die eens wil 
kennismaken met het tafeltennis, 
maar ook ervaren spelers die een 
andere club zoeken zijn deze avond 
vanaf 20.30 uur van harte wel-
kom in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. 

Bel voor meer informatie naar 029-
343228 of mail naar ttvrijsenhout@
hotmail.com. Tafeltennis kan op ver-
schillende niveaus beoefend wor-
den, zowel recreatief als competi-
tief, en is tot op relatief hoge leeftijd 
zonder beperkingen te spelen, het is 
niet duur, en tevens is de kans op 
blessures niet erg groot.

Van links naar rechts: Ernst Keessen (3), Kees Spaargaren (1) en Paul Cle-
ment (2).

Reünie en feestavond op 7 juni
Basketbal clinic vijftig 
jarige BVA: Vet cool! 
Aalsmeer - Op donderdagavond 15 
mei vond in De Bloemhof een bas-
ketbal clinic plaats waaraan 44 kin-
deren van 6 tot 15 jaar meededen. 
Een groot deel ervan was lid van 
Basketbal Vereniging Aalsmeer, 
maar ook was er een tiental ande-
re kinderen op het evenement af-
gekomen. De clinic werd gegeven 
door een bekende ex-basketballer, 
Henk Pieterse, die onder andere bij 
BV Leiden heeft gespeeld, maar ook 
in de USA, België en Duitsland en 
in Nederland is hij zeven keer lands-
kampioen geworden. Henk, 211 
centimeter lang en 130 kilo zwaar, 
verzorgt dagelijks clinics in het hele 
land en dat was te merken aan zijn 
enorme enthousiasme en geweldige 
presentatie. Wat een show! 
Hij begon serieus: hij is vroeger, van-
wege zijn lengte, gepest en sprak 
over zijn eigen ervaringen op school 
en in de buurt waar hij opgroeide, 
de Jordaan. Het pesten heeft zoveel 
impact op hem gehad dat hij nu, tij-
dens de clinics voor sportverenigin-
gen en scholen, veel aandacht be-
steedt aan pesten. 

Onlangs was hij op televisie te zien 
in het programma Project P om te 
praten over zijn Stichting ‘Sporters 
tegen Pesten’. Op zijn eerste vraag 
aan de aanwezige kinderen wie er 
wel eens gepest zijn staken een 
6-tal kinderen aarzelend hun hand 
op. Henk heeft hen toen zeer moti-
verend toegesproken en de ande-
re kinderen kregen te horen dat zij 
juist de kinderen die gepest wor-
den moeten helpen en verdedigen. 
Na dit serieuze begin, was het tijd 
voor het echte spektakel waarvoor 
Henk en de kinderen gekomen wa-
ren. In een bijna 2 uur durende, wer-
velende sportshow liet Henk de kin-
deren kennis maken met trucjes en 
handigheidjes van het basketbal 
spel. Hij deed dit op zo’n vermake-
lijke, humoristische manier dat de 
kinderen enorm veel plezier beleef-

den aan zijn uitleg en instructies. El-
ke oefening werd ondersteund door 
muziek en het was fantastisch te 
zien hoe hij de deelnemers aan het 
rennen, dribbelen, dansen, springen 
en op andere manieren aan het be-
wegen kreeg. Ook de meegekomen 
ouders en belangstellenden op de 
tribune genoten enorm van de ma-
nier waarop Henk zijn clinic in el-
kaar gezet had. Hilarisch was het 
toen een aantal dames uit het pu-
bliek gevraagd werd om als cheer-
leaders tussen twee rijen kinderen 
door te lopen terwijl die de ballen 
over hun hoofden heen naar elkaar 
moesten overgooien. 

Toen daarna een aantal vaders sa-
men met de cheerleaders op de mu-
ziek van Michael Jackson tussen de 
rijen kinderen door de Moonwalk 
moesten lopen, ging het dak er bijna 
helemaal af. Wat een feest of, zoals 
de jeugd de clinic betitelde: Vet cool! 
Als laatste onderdeel van de clinic 
mochten alle kinderen ‘vrije worpen’ 
op de baskets nemen. Degenen die 
misten waren af, degenen die raak 
schoten gingen door naar de vol-
gende ronde. Uiteindelijk bleven er 3 
spelers over die elk 3 schoten moch-
ten doen en na een zinderend span-
nende ‘finale’ was het Dex van Klin-
geren die de meeste keer de bal in 
de basket kreeg, Dex kreeg als prijs 
een door Henk Pieterse gesigneerde 
bal, waar hij, terecht, zeer trots op is. 

Voor de 50 jaar bestaande vereni-
ging BV Aalsmeer was dit een fan-
tastisch onderdeel van diverse ac-
tiviteiten rondom het jubileum. Op 
zaterdag 7 juni staat een reünie 
toernooi op het programma waar-
voor al heel wat oud-leden en le-
den zich hebben opgegeven. Aan-
sluitend wordt een feestavond ge-
organiseerd in de Proosdijhal. Le-
den en oud-leden kunnen zich daar 
nog steeds voor aanmelden op bva-
50jaar@gmail.com.

Waterpolotoernooi voor jeugd
Goud en zilver voor 
teams van Oceanus
Aalsmeer - De afloop van het eve-
nement Sportpassie afgelopen za-
terdag 24 mei betekende tevens het 
startschot van een ander jaarlijks 
evenement, het Oceanus jeugd wa-
terpolo toernooi in het eigen thuis-
honk aan de Dreef, zwembad de Wa-
terlelie. Met veel, heel veel vrijwilli-
gers en sponsoren is de organisatie 
tot stand gekomen. Onder die vrijwil-
ligers een flink aantal scheidsrech-
ters, die stuk voor stuk consequent, 
maar ook geheel in de sfeer van het 
sportieve toernooi, hun wedstrijden 
floten. Zoals elk jaar gaven gere-
nommeerde teams acte de présence. 
Maar liefst 205 waterpoloërs deden 
mee, verdeeld over 4 klassen, name-

lijk onder 11, 13, 15 en 17 jaar. Ocea-
nus was in alle klassen vertegen-
woordigd en elk Oceanus team eis-
te een podiumplek op. Onder 11 en 
onder 15 werden beiden derden. De 
meiden van Oceanus onder 17 ver-
overden op overtuigende wijze ver-
diend de eerste plaats. De absolute 
thriller werd de finale wedstrijd tus-
sen ZPCH uit Hoofddorp en Oceanus 
onder 13. Na de reguliere speeltijd 
was de eindstand 1-1, daarbij aan-
getekend dat ZPCH 5 seconden voor 
het einde de gelijkmaker aanteken-
de. Maar liefst 11 strafworpen wa-
ren er nodig om er uiteindelijk voor 
te zorgen dat Oceanus onder 13 als 
winnaar uit de bus kwam. 

Oud-winnares Alternatieve 
Elfstedentocht in KOGA Schaatsteam
Kudelstaart – Terwijl het 25 graden 
is, de barbecues buiten staan en Ne-
derland zich opmaakt voor het WK 
voetbal, zijn de dames van het KO-
GA schaatsteam begonnen aan de 
voorbereidingen voor het aanko-
mende schaatsseizoen. Oud-win-
nares van de Alternatieve Elfsteden-
tocht op de Weissensee , Marleen 
Elstgeest, zal het komend schaats-
seizoen het KOGA schaatsteam ko-
men versterken. “Mijn droom is om 
mijn marathoncariere af te kunnen 
sluiten met de echte elfstedentocht, 
we zijn er twee jaar geleden erg 
dichtbij geweest, ik voel dat het er 
dit jaar in zit”, aldus de schoonheids-
specialiste uit Kudelstaart . Marleen 
zal Marlies ter Bekke opvolgen, die 
heeft besloten om komend seizoen 
uit te komen in de regiocompetitie. 
Mede-oprichtster en oud-ploeglei-
der Cindy van den Berg heeft be-

sloten om na een succesvol seizoen 
een stapje terug te doen. Om de lijn 
van het team voort te zetten wordt 
het begeleidingsteam aankomend 
seizoen gevormd door Johan Bakker 
en Jan Heijdra. Johan Bakker is en-
thousiast begonnen aan zijn nieuwe 
taak als ploegleider. Zijn missie: “De 
8 jaar marathon ervaring (inclusief 
5 overwinningen) gebruiken als ba-
sis en inspiratie om het team verder 
te ontwikkelen.” De komst van Mar-
leen Elstgeest en ploegleider Johan 
Bakker brengt veel kennis en win-
ners mentaliteit in het team. Ploeg-
genoten Anneke Peters, Marleen 
Molenaar en Eva Riemersma – van 
Rheenen kijken uit naar het nieu-
we seizoen. “Vorig seizoen hebben 
we al dicht tegen top klasseringen 
aan gezeten, dit jaar moet onze con-
currentie serieus rekening met ons 
houden” 

Madelief en Jesper de Jong 
naar NK Inline-Skaten
Aalsmeer - De jeugdige Aalsmeer-
se skeelertalenten Madelief en Jes-
per de Jong hebben zich gekwalifi-
ceerd voor het NK Inline-Skaten in 
Nijeveen. Het NK wordt verreden 
vanaf donderdag 29 tot en met za-
terdag 31 mei op de piste van de lo-
kale skeelervereniging. Een piste is 
een skeelerbaan met schuin oplo-
pende bochten. Er wordt gestreden 
op diverse onderdelen, zoals een in-
dividuele tijdrit over 300 en 500 me-
ter, een 1000 meter inline waar-
bij er met zes of zeven rijders ge-
start word en steeds de eerste twee 

doorgaan naar de volgende serie tot 
aan de finale. En ook nog een af-
val- en puntenkoers. Voor het Ska-
te-wielen Team komen in totaal vijf 
talenten in actie op het NK waar-
onder ook Sem Koster uit Leimui-
den. Ook de nationale top is aanwe-
zig met onder andere de broers Mi-
chel en Ronald Mulder. Ook zij zul-
len strijden in Nijeveen om de natio-
nale titels. Kortom, voldoende ingre-
diënten voor spanning en spektakel 
en genoeg redenen om deze spec-
taculaire sport eens van dichtbij te 
komen bekijken.

Proefduik groot succes
Geslaagd voor eerste brevet 
bij Duikteam Thamen
Aalsmeer - Zaterdag 24 mei was 
wederom sportpassie Aalsmeer ge-
organiseerd. Duikteam Thamen was 
in Zwembad de Waterlelie aanwezig 
voor informatie over duiken en om 
een gratis proefduiken aan te bie-
den. Via de website had zich een 
aantal personen aangemeld en na 
een gesprekje over duiken in het 
zwembad wilde nog wel een aantal 
mensen het ‘onder water ademen’ 
uitproberen. 

Bij elkaar zijn er 12 personen ge-
weest die een proefduik hebben ge-
maakt. Ook zijn er mensen geweest 
die op zoek waren naar een gezelli-
ge duikvereniging die al een duik-
brevet hadden. Voor Duikteam Tha-
men was het een zeer geslaagde 
dag. Ook interesse in duiken of wilt 
u meer informatie? Kijk dan op de 

site: thamen-diving.nl. Zondag 25 
mei hebben zes aankomende dui-
kers hun eerste brevet gehaald. Om 
8.30 uur was het verzamelen op een 
parkeerplaats in Uithoorn om ver-
volgens naar de Blijkerpolderplas in 
Nederhorstenberg te rijden. De zes 
aankomende duikers zijn ieder met 
een instructeur te water gegaan en 
hebben diverse oefeningen moeten 
doen om hun eerste brevet te be-
halen. Het water was extreem hel-
der, 20 meter zicht zit er zeker wel 
in. De lampen van enkele andere 
buddyparen zijn van nog wel verder 
weg goed te zien. Beetje jammer dat 
er niet wat meer vis zit, een enke-
le snoek en een modderkruipertje, 
maar totaal geen klein spul. Tot ie-
ders tevredenheid hebben de zes 
hun brevet gekregen en gaan nu 
aan de slag voor het tweede brevet.



Aalsmeer - Handballen, beachvol-
leybal, twirlen, fietsen, handboog-
schieten, duiken, windsurfen en on-
der andere zeilen: Afgelopen zater-
dag 24 mei vond voor de tweede 
maal in successie de Sportpassie-
dag plaats en de keuze om kennis 
te maken met verschillende sporten 
was groot. Ook dankzij vele vrijwilli-
gers waren paardrijden, vissen, ju-
do, badminton en darten in het doe-
programma opgenomeen. In sport-
hallen en -centra kon deelgeno-
men worden aan lessen en er zijn 

diverse demonstraties gegeven. Het 
mooie weer lokte vooral veel publiek 
naar buiten, het leren zeilen was in 
trek, evenals graag op de surfplank 
werd gestapt voor een eerste rond-
je. Toch kijken ook de organiseren 
in de binnencomplexen terug op 
een geslaagde dag. Het publiek was 
enthousiast en nam actief deel. De 
Sportpassiedag heeft zeker de inte-
resse voor verschillende sporten ge-
wekt en dat was en is het uitgangs-
punt van deze open dag! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Floretschermen
Goud en zilver voor Daniël 
Aalsmeer - Afgelopen week-
end was de 10e editie van het In-
ternationale Korenbloem Toernooi 
voor jeugdschermers in Wagenin-
gen. De 13-jarige Daniël Giacon uit 
Aalsmeer deed op zaterdag mee 
in zijn eigen categorie, de Pupillen. 
Met allemaal gewonnen partijen in 
de twee poulerondes en erg weinig 
tegentreffers stond hij eerste op het 
tableau. Hiermee had hij een vrij-
stelling voor de eerste eliminatie. 

De partijen die volgden won hij met 
zeer grote overmacht. In de finale 
klopte hij zijn tegenstander met 15-
3. Dit is al de derde keer dat Daniël 
dit toernooi heeft gewonnen, maar 
nooit eerder zo krachtig. Na een 
lange dag was de stemming op-
perbest tijdens de bekeruitreiking 
en werd er gedold met de enorme 
beker. Op zondag was de wedstrijd 
voor de categorie Cadetten/Junio-
ren, jongens van 14 tot 20 jaar. De 

categorieën waren samengevoegd, 
omdat er niet veel Junioren meede-
den. Daniël was goed op dreef en 
won weer alle partijen in zijn pou-
le. Na wat spannende eliminaties, 
waaronder een partij die in de ex-
tra tijd 9-8 voor Daniël werd, verloor 
Daniël in de finale met 15-10 van 
de nummer één op de Nederlandse 
Ranglijst van de categorie Cadetten. 
Maar met het zilver was hij meer 
dan tevreden. Volgend seizoen gaat 
Daniël proberen om zich te kwalifi-
ceren voor het Jeugd EK. Hiervoor 
moet hij naar diverse buitenland-
se kwalificatietoernooien die hij al-
lemaal zelf moet bekostigen. Daar-
om is hij op zoek naar een bedrijf 
dat hem wil sponsoren. Heeft u in-
teresse in sponsoring, mail dan naar 
danielgiacon@hotmail.com. Ook als 
privé persoon kunt Daniël financi-
eel steunen voor slechts 2,50 euro 
per maand door een FanCard aan te 
vragen op www.danielgiacon.nl.

Groep atleten AV Aalsmeer bij 
Duinloopmeeting Castricum
Aalsmeer - Op donderdagavond 
22 mei nam een flink aantal atle-
ten van AV Aalsmeer deel aan de 
Duinlopermeeting te Castricum. 
Van D-junior tot master 50 en van 
de 100 meter tot de 3.000 meter: AV 
Aalsmeer was goed vertegenwoor-
digd. De 100 meter werd gelopen 
door A-junior Evert Bunschoten. 

Hij finishte na 12.67 seconden. D-
junior Nick Ramdjanamsingh liep 
een tijd van 12.99 seconden. Later 
op de avond nam Evert deel aan de 
200 meter en hij eindigde in 24.86 
seconden. De volgende atleten na-
men deel aan de 800 meter: D-ju-
nior Naomi Verhoef liep 2.40.05 mi-

nuten, gevolgd door de D-junioren 
Gregory ’t Hoen in 2.44.74, Justin 
Heijsteeg in 2.45.06 en Nienke van 
Dok in 2.50.04 minuten. C-junior In-
ger van Dok liep een tijd van 2.46.89 
minuten. Dick Verhoef, uitkomend 
bij de masters 50, had 2.35.24 mi-
nuten nodig voor de 800 meter. De 
3000 meter werd gelopen door B-
junior Corné Timmer in 9.17.81 mi-
nuten en door de C-junioren Davy 
Heijsteeg in 10.16.02 en Daan Sna-
terse in 11.44.44 minuten. Janpieter 
Baars (masters 50) liep de afstand 
in 10.08.40 minuten. Tot slot nam 
Nick Ramdjanamsingh ook deel aan 
het verspringen. Hij sprong 4.61 me-
ter ver.

Tafeltennis
Niet Bart, maar toch Johan 
clubkampioen Bloemenlust
Aalsmeer - Met 16 deelnemers 
was het clubkampioenschap van 
de 65-jarige Aalsmeerse Tafeltennis 
Club Bloemenlust goed bezocht. De 
spelers kregen een zwaar program-
ma voorgeschoteld met 2 poules van 
8. Iedereen speelde in de voorron-
de dus al 7 wedstrijden. Vervolgens 
moesten er kruisfinales gespeeld 
worden tussen de nummers 1 en 2 
van beide voorronde poules en ten 
slotte de grote finale om het kam-
pioenschap te beslissen. In poule A 
maakte Ed Couwenberg met 7 over-
winningen zijn favorietenrol waar, 
ondanks een afwezigheid van ruim 
twee maanden door een zweep-
slag. Hij kreeg het ook niet cadeau 
en moest vooral tegen Danny Knol 
en Peter Velleman even vol aan de 
bak. Danny verloor verder alleen nog 
in zijn laatste wedstrijd van Peter en 
werd zo met 5 zeges knap tweede in 
poule A, voor Peter, Wim v.d. Aard-
weg en Frans Ravesteijn met alle drie 
4 punten. In poule B bleven de twee 
gedoodverfde favorieten Bart Spaar-
garen en Johan Berk allebei onge-
slagen tot de laatste ronde, waarin zij 
elkaar troffen om de eerste en twee-
de plaats. Horst Krassen zorgde te-
gen beiden voor de grootste tegen-
stand en werd dan ook verdiend der-
de, gevolgd door Irene Gerritsma en 
Wim Visser. Horst dwong Johan tot 
vier lange en moeizame games en 
Bart trok zelfs pas na een beslissen-
de vijfde game aan het langste eind. 
De gelijkopgaande laatste wedstrijd 
tussen Bart en Johan leek steeds 
weer te kantelen en het was uitein-
delijk Johan die met zeer klein ver-

schil als winnaar uit de strijd kwam 
(8-11, 11-8, 8-11, 12-10, 11-7). De 
vele partijen in de voorronde eisten 
hun tol bij Ed, die in de halve fina-
les overtuigend werd geklopt door 
Bart (11-7, 13-11, 11-7). In de an-
dere kruisfinale was Johan (nog) te 
sterk voor de steeds beter spelen-
de ‘coming man’ Danny (11-9, 11-8, 
11-9). De finale werd dus een herha-
ling van de beslissende partij in pou-
le B, in meerdere opzichten. Weer 
was het een partij die steeds wissel-
de, mede door het zware voorpro-
gramma waardoor beide finalisten 
steeds meer op karakter speelden. 
Johan begon sterk en won de eerste 
game overtuigend (11-5), maar daar-
na nam Bart de partij duidelijk over 
en leek via 4-11, 6-11 en een voor-
sprong van 5-8 in de vierde game op 
weg naar het kampioenschap. Met 
een laatste krachtsinspanning wist 
Johan toch de wedstrijd weer te la-
ten kantelen en met 11-8 en 11-6 het 
clubkampioenschap van 2014 op zijn 
naam te schrijven.

Clubkampioen Johan Berk (links) met de nummer twee, Bart Spaargaren.

Op de fiets 
met Ovak 

Aalsmeer - Donderdag 5 juni is 
er weer de fietsmiddagtocht van-
uit Aalsmeer van de Ovak-Pedaal-
ridders. De tocht is circa 25 kilo-
meter lang en gaat dit keer richting 
Nieuwveen. Vertrek vanaf de par-
keerplaats van het zwembad aan de 
Dreef om 13.30 uur.

Zaalvoetbal in de Bloemhof
Spannende slotronde ZABO 
Aalsmeer - Op zaterdag 31 mei 
wordt de ZABO zaalvoetbalcompe-
titie afgesloten met de achttiende en 
laatste speelronde van het seizoen 
2013/2014. Er wordt gespeeld in 
beide zalen van sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. De strijd om 
het kampioenschap is nog niet be-
slist. Schijf Grondboringen beschikt 
op voorhand over de beste papie-
ren. De ploeg staat drie punten los 
en heeft in het slotduel aan een ge-
lijkspel voldoende. Schijf Grondbo-
ringen moet het in hun kampioens-
duel opnemen tegen Amsec Beveili-
ging. Deze tegenstander kan moge-
lijk op de valreep voor een verras-
sing zorgen. Amsec Beveiliging wist 
namelijk de laatste vier wedstrij-
den winnend af te sluiten en heeft 
nú de juiste vorm gevonden. Zeker 
als dit team compleet aan de aftrap 
verschijnt zal Schijf Grondboringen 
nog een keer een goed resultaat 
moeten gaan afdwingen. Een salon-
remise bij zaalvoetbal is niet moge-
lijk. De andere titelkandidaat, Koen 
Pack heeft Lemo Gaat Los als tegen-
stander. Koen Pack moet winnen en 

hoopt op een nederlaag van Schijf 
Grondboringen. Bij dit laatste sce-
nario eindigen beide ploegen ge-
lijk in de eindstand en wordt Koen 
Pack op doelsaldo kampioen van 
de ZABO. Om 19.00 uur start zater-
dag de wedstrijd Heemhorst Water-
sport tegen Holex in zaal 1 en om 
19.45 uur speelt Amsec Beveiliging 
tegen Schijf Grondboringen in zaal 
1. Om 19.45 uur Lemo Gaat Los te-
gen Koen Pack in zaal 2. Om 20.30 
uur speelt Piller Sport tegen Polonia 
Aalsmeer in zaal 1 en om 20.30 uur 
begint de wedstrijd LEMO tegen La 
Furia Roja in zaal 2. 

Stand vooraf: Schijf Grondborin-
gen 17-44, Koen Pack (VVZS) 17-41, 
La Furia Roja 17-36, Piller Sport 17-
27, LEMO 17-26, Polonia Aalsmeer 
17-15, Heemhorst Watersport 17-
15, Amsec Beveiliging 17-15, Ho-
lex 17-14, LEMO Gaat Los 17-11. Al-
le sportliefhebbers zijn bij deze slot-
ronde van harte welkom. De toe-
gang is gratis. Na afloop vindt om 
circa 22.15 uur de prijsuitreiking 
plaats in sportcafé de Midi’s. 

2e Maal Sportpassiedag: 
Van sport naar sport

Afgelopen zaterdag hebben de Aalsmeerse en Kudelstaartse sportverenigin-
gen voor de tweede maal onder Sportpassiedag georganiseerd. Door jong 
en oud is volop gebruik gemaakt van deze vrijblijvende kennismakingen. Het 
startsein werd gegeven door wethouder Gertjan van der Hoeven. Bij Hand-
boog Vereniging Target schoot hij de eerste pijl van de dag. In zijn enthousias-
me voor de sport bleef het niet bij één pijl.

Dartcompetitie in Dorpshuis 
Wim één, William twee en 
Marco drie bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
was de laatste speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Door de Top 
Tien spelers werd gestreden om 
hun definitieve positie te behou-
den of te verbeteren. William Huni-
tetu pakte door het winnen van de 
speelavond de meeste punten. De 
stand werd hierdoor een keurige af-
spiegeling van de verdeling van de 
speelavond winnaars. De man met 
de meeste speelavond overwinnin-
gen (6), Wim Grapendaal, werd de 
terechte kampioen. William won uit-
eindelijk vier speelavonden, en ver-
dedigde zodoende met succes zijn 
tweede positie. 
Drievoudig kampioen Marco Cor-
nelisse won dit seizoen drie speel-
avonden, en eindigde zodoen-
de keurig, voor de vijfde keer ooit, 
op het podium. Erik Jan Geelker-
ken won één speelavond, en eindig-
de als vierde, en voor de derde keer 
op rij, in de Top Tien. Tjitte Miede-
ma was op de laatste avond één van 
de twee stijgers binnen de Top Tien 
en eindigde op een keurige vijfde 
plaats. Ronald Baars eindigde voor 
alweer de vijfde keer op rij in de Top 
Tien (zesde). Bak was op de laatste 
speelavond de grootste stijger in de 
Top Tien. Vóór de avond moest Bak 
echter nog vrezen voor zijn Top Tien 
notering. Niemand minder dan de 
kampioen van vorig seizoen, Dan-
ny Zorn, stond op de elfde plaats. 
Bak wist echter in de kwart finale 

van de Winnaar ronde de persoon-
lijke aanval van Danny af te slaan. 
Vervolgens stoomde Bak door naar 
de finale. De afgelopen twee seizoe-
nen won Bak de laatste speelavond, 
nu mislukte dat op de valreep. Rem-
co Maarse eindigde voor de zesde 
keer in de Top Tien, en wel op de ze-
vende plaats. Arnaud de Graaf werd 
in zijn eerste volledige seizoen be-
loond met de negende plaats. En 
Gilbert van Eijk tenslotte eindig-
de knap voor de tweede keer op rij 
in de Top Tien. De hoogste uitgooi 
van het seizoen werd gegooid door 
Christopher Brouwer en Wim Gra-
pendaal. Zij konden niet overtrof-
fen worden, want zij finishten 170, 
de hoogst mogelijke uitgooi. Op de 
speelavond zelf werden ook nog 
prachtige bloemen uitgedeeld. Tim 
van de Poel won, voor de tweede 
keer dit seizoen, het tweede niveau. 
Joost Roos en Jan van Zanten slo-
ten hun seizoen daarentegen glans-
rijk af door op het laatste nippertje 
hun eerste finales van het seizoen 
te winnen. Tibor Hogervorst had 
met een mooie 142 finish de hoog-
ste uitgooi van de avond. Het meest 
spraakmakende succes was echter 
van Pietje van Overbruggen, die een 
pijl wist te raken met het spel de Tri-
ple Pot. Dit is terug te zien op de site 
www.poelseye.nl. Hierop is ook de 
agenda van het nieuwe seizoen te 
vinden. Na de zomer start de Poel’s 
Eye op zaterdag 13 september met 
de Open Kudelstaart. 

In het midden kampioen Wim, met links Marco en rechts William.
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